
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, DNIȚI-VA 1

Vizita de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Uzina mecanică din Timișoara
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In dupâ-amiaza zilei de 2 
februarie, tovarășul Niuoiae 
ceaușescu a înscris in pro
gramul sau de lucru o vizită 
ia Uzina mecanică dip Ti
mișoara. Secretarul general 
al partidului a lost însoțit de 
tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comunului E- 
xecutiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., precum și de tovără
șii Mihaj Telescu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar aJ Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., Ion Ilies
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., de alți 
membri ai Biroului Comite
tului județean și municipal de 
partid.

Primit cu entuziaste mani
festări de bucurie c'e către 
muncitorii uzinei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost sa
lutat la intrarea în întreprin
dere cu deosebită căldură de 
ing. Ion iță Bagiu, directorul 
uzinei, de membri ai comite
tului de partid și ai comite
tului oamenilor muncii.

Primul popas se face
noua hală a mașinilor de ri
dicat și transportat, destinată 
fabricației macaralelor și po
durilor rulante grele — unică 
în felul ei în țară — intrată 
in funcțiune cu un an înain
te de termen, aflată acum în 
faza de completare a dotării 
liniilor tehnologice de fabri
cație cu mașini și utilaje com
plexe de înalt randament. Au 
fost, de asemenea. vizitate 
secțiile sculărie, mecanică, a- 
telierul de prototipuri, pre
cum si noua cantină restau
rant a uzinei.

Apreciind rezultatele obținu
te in realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan de colecti
vul uzinei in cursul primilor 
doi ani ai cincinalului ca si îd 
extinderea capacităților de 
producție, prin îndeplinirea 
sarcinilor de investiții înainte 
de termenele stabilite, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a in
teresat de mersul producției, 
de modalitățile in care acțio
nează conducerea uzinei și

în

Un rol hotăritor in conducerea activității 
productive ii au organele și organizațiile de 
partid, chemate să urmâreoscă cu consecven
ta perfecționarea organizării producției și a 
muncii, să desfășoare o intensă muncă poli
tică pentru popularizarea sarcinilor de plan, 
oentru mobilizarea tuturor colectivelor la re
alizarea ritmică a planului de producție — 
condiție primordială o unei activități econo
mice eficiente.

In ce măsură răspund organele de partid 
din cadrul exploatărilor miniere acestor ce
rințe majore ale producției în acest al treilea 
an al actualului cincinal, in ce măsură satis
fac intervențiile lor exigențele ritmicității.

lată întrebări la care am solicitat ieri răs
puns din portea secretarilor comitetelor de 
partid din cadrul exploatărilor miniere din 
Valea Jiului.

— Ca să ajung la măsurile 
concrete, mă voi referi mai 
intii la cerințe, Am realizat și 
depăși!, o adevărat, sarcin'le 
pe luna ianuarie. Am începu! 
binișor și luna februarie cu 
cele 5,9 procente depășire a 
planului pe prima zi. Dar, sub 
aspectul ritmicității, eu aș zice 
că nici noi n-am fost la înăl-

primul plan,muncacu oamenii
Colectivul minei Paroșeni a 

încheiat cu un succes deosebit 
Drima lună a anului, iar locul 
de fruntaș în Vale, prilejuieș
te tuturor mari satisfacții. Pri
ma zi a acestei luni s-a dove
dit la fel de rodnică : cele do
uă sectoare au depășit prelimi
narul. insumind un plus 
276 tone de cărbune.

— Vă rugăm să ne spuneți 
tovarășe secretar DORIN CHE
TA. cum ați pregătit această 
primă zi a lunii februarie — 
tot atit de rodnică ca și cele 
trecute ?

— Rezultatul acestei prime 
zi a lunii este un rod conclu
dent al muncii politice desfă
șurate in luna care a trecut. 
Mai concret, decadal, la nivel 
de conducere și schimburi se 
fac analize amănunțite ale rea
lizării ritmice a planului. a- 
nalize îmbinate cu dirigenția 
muncitorească, inițiativă pre
luată de la minerii loneni. La 
adunările
semenea, 
sacral 
producției și luării unor 
suri operative pentru asigura
rea realizării și depășirii pla
nului.

Un alt interlocutor. Gheor
ghe Mocanu, secretarul or
ganizației de partid de la sec
torul II:

— In afară de cele spuse de

generale, 
un punct e 

analizării

de

de a- 
con- 

situației 
mă-

r

• CUM AU PREGĂTIT ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
PRODUCȚIA DIN PRIMA ZI A LUNII ?

• CARE SINT REZULTATELE ÎNREGISTRATE ?

• CE PERSPECTIVE ÎNTREZĂRIȚI LA PRIMA DECADĂ, 
CIND VOM REVENI ?

Răspund secretarii comitetelor de partid
de la exploatările miniere

tovarășul secretar al comitetu
lui aș adăuga următoarele : la 
noi în sector există un climat 
optim de muncă ; de ieri am 
completat toate brigăzile cu 
membri de partid. Prin intări- 
rea muncii politice pe schim
buri, colectivul nostru va de
veni și mai omogen, mai bine 
sudat. Un sprijin permanent 
l-am avut din partea șefului de 
sector Gheorghe Marchis, ca
re îmbină permanent activita
tea politică cu cea economică.

De asemenea, conducerea 
exploatării a asigurat la timp 
toate condițiile de muncă pen
tru ritmicitatea producției.

O măsură deosebită in vede
rea realizării și in continuare 
la cele mai înalte exigențe a 
sarcinilor de plan, a fost lua
tă la sectorul I, unde pentru 
prima dată, incepind de la 1 
februarie secretarul 
ției de bază. Diana 
preluat conducerea 
intr-un abataj care 
în acord global.

Faptele dovedesc deci că, a- 
colo unde se depune o inten
să muncă politică, unde toți

factorii conlucrează la buna 
organizare a fluxului producți
ei, zi de zi roadele muncii de
vin tot mai bogate.Certitudinisigure

time. Ca să dau un exemplu, 
prima decadă din ianuarie am 
incheiat-o cu 1 000 de tone de 
cărbune sub plan. De ce ? Mai 
avem citeva probleme cu sec
toarele I și V.

— Vreți să vă referiți la ele?
— In ianuarie, sectorul I a 

îndeplinit destul de greoi pla
nul cu toate că figurează cu

101,5 la sută iar în prima zi 
din februarie cu 101.6 la sută 
realizare a planului. Cit pri
vește sectorul V — in ianua
rie a realizat doar 87,8 la su
tă iar in 1 februarie 87,9 la 
sută din plan. Spre aceste do 
uă sectoare ne îndreptăm aten
ția prioritar atit comitetul oa
menilor muncii, prin măsuri 
tehnico-organizatorice, cit și 
comitetul de partid prin mă 
suri politice.

— Citeva din aceste măsuri ?
— La sectorul 1 în prezent 

se pune la punct tot ceea ce 
mai trebuie pentru ca puțul 2 
Est să funcționeze corespunză
tor. Se fac căutări insistente 
ca să se mărească cantitatea 
de piatră necesară pentru un 
volum sporit de rambleu.

Pentru, sectorul V, chiar mîi- 
ne se aduce de la Vulcan com
bina T.E.M.P.-l care se va in
troduce pe stratul 4 pentru 
mecanizarea procesului de ex
tracție a cărbunelui. Tot la a- 
celași sector au fost redistri
buite efectivele pe fiecare loc 
de muncă. S-a îmbunătățit pla
sarea fronturilor de lucru. Sec
torul V, față de 154 posturi 
cit plasa in medie pe lună, in 
ianuarie a ajuns să plaseze cu 
30 de posturi in plus. De alt
fel, în acest an, au fost deja 
angajați cca. 140 de muncitori 
noi.

— Prin ce măsuri 
va acționa organizația 
tid ?

— Avem în prezent
mat de muncă foarte bun, atit 
în rindul cadrelor tehnice cit

comitetul de partid pentru 
perferționarea fluxurilor teh
nologice, pentru ridicarea ni
velului tehnic al producției și 
al produselor. Secretarul gene
ral al partidului a subliniat ne
cesitatea unei folosiri cit mal 
judicioase a spatiilor industri
ale și a utilajelor, a recoman
dat organizarea mai rațională 
a producției, a locurilor de 
muncă și a fluxurilor de fabri
cație, irasind sarcina ca, în- 
lr-un limp cil măi scurt, să sp 
încheie perioada de dotare a 
noii halo, do montare a noilor 
mașini și utilaje și de organiza
re pe baze științifice a între
gului proces de fabricație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat necesitatea accen
tuării preocupărilor conducerii 
uzinei, serviciilor de concep
ție, colectivelor de muncă din 
secții și sectoare — in slrlnsă 
colaborare cu cadrele din in
stitutele de invățămint supe
rior și dc cercetare — privind 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției, îndeosebi pe linia 
extinderii acțiunii de autodota- 
re, inclusiv cu mașini-agreqal 
și utilaje complexe, sporirea 
calității și performanțelor teh- 
nico-funcționale ale produselor, 
in vederea creșterii substan
țiale a eficientei întregii acti
vități în aceasta importantă u- 
zină constructoare dc mașini.

Secretarul general al parti
dului a indicat în acest scop 
ca, în decurs de 6 luni, con
ducerea uzinei, sub îndruma
rea comitetului de partid, să 
plaboreze un cuprinzător plan 
de măsuri, care să asigure 
îmbunătățirea organizării pro
ducției. folosirea cu eficiență 
mărită a tuturor spațiilor și 
capacităților, pentru intensi
ficarea ritmului de creștere 
a producției uzinei, în pas cu 
cerințele mari ale economiei 
naționale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat. de 
asemenea, întocmirea în scurt 
timp a unui studiu privind 
construirea unei turnătorii de 
oțel și fontă pentru acoperi
rea nevoilor uzinei, exprf- 
mînd totodată promisiunea 
că va reveni după 6 luni în

uzină spre a constata cum 
s au înfăptuit indicațiile da
te.

Mulțumind pentru prețio
sul sprijin acordai cu prile
jul acestei vizite, precum și 
al altor vizite anterioare ing.

, loniță Bagiu s-a angajat. în 
numele tuturor muncit'*- .1 -r, 
tehnicienilor șl inginerilor u- 
zinei, să îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile trasate de 
secretarul general al partidu
lui. ..Vă așteptăm întotdeauna 
cu cele mai alese sentimente 
de prețuire șj recunoștință — 
a spus directorul uzinei - sl 
în momentul cind veți fi din 
nou în mijlocul nostru veți 
putea eons'at că indicațiile 
dumneavoastră prind viață".

Pe tot parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceausescu a 
fost întîmninat cu deosebită 
căldură de muncitorii sfinți 
în schimbul de lucru 
si-au cXD’-imat prin raid- 
nifestări de dragoste, 
puternice urale si ovații,
fund’d lor atașament fată de 
conducătorul iubit al parti
dului si statului nostru, căruia 
i-au urat multă sănătate fe
ricire si viață
sore binele poporului și 
patriei noastre socialiste, 
tutindeni ne 
tei. secretarul general al
t.idului a fost salutat de 
purile de 
re scandau 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu — La i

Prin analiza 
întreprinsă, prin 
preconizate pentru perfecțio
narea activității în concor
danță cu cerințele înfăptuirii 
marelui obiectiv național — 
cincinalul înainte de termen 
— vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la U- 
zina mecanică din Timișoara 
a marcat un moment deosebit 
de important în viața aces
tei mari uzine, a întregului 
județ Timiș.

•'are 
-'a- 
nrin 
orn-

parcursul

muncitori
cu

îndelun-
«d 

Pre- 
viri- 
oar-1 
cra
ca*

Însuflețire
P.C.R.!“. 

multi ani !“. 
aprofundată 

măsurile

Dumitru MĂRGIN'EAN'U
Victor MUREȘAN

politice 
de par-

un cli-

PROGRAMUL
Universității serale 
de țnarxism-leninism 
pentru zilele de 5, 6 
și 7 februarie 1973
SECȚIA 

nul III — 
5 februarie.

ECONOMIE, a- 
în ziua de luni, 
la ora 17.

SECȚIA 
METODE 
DE PARTID, anul II — în 
ziua de marți, 6 februarie, 
ora 17.

POLITICA EXTERNA, a- 
nul I — în ziua de miercuri. 
7 februarie, la ora 17.

Cursurile pentru toate 
secțiile au loc în sălile Ca
binetului municipal de 
partid.

PRINCIPII 
ALE MU

organiza- 
Chițu a 

briqăzii 
lucrează

Dialogul nostru cu tovarășul 
loan Cherecheș, secretarul co
mitetului de partid al exploa
tării miniere Petrila, s-a înfi
ripat pornind de la bilanțul po
zitiv — realizarea planului in 
proporție de 102,7 la sută și 
ocuparea locului doi în între
cerea pe bazin — cu care co
lectivul minei a Încheiat pri
ma lună a anului.

— Cu ce măsuri se va asi
gura succesul în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe cea de a 
doua lună ?

(Continuare in pag. a 3-a)
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I* I văd lingă locomotivă.
Se uită atent la fie
care roată in parte, cu 

grija cu care un părinte iși 
privește copiii. Un om uscățiv, 
potrivit co statură, cu ochi is-

s-au scurs din calendare, 
cind a urcat pentru prima 
râ scările ei. De atunci 
colindat împreună sute de 
de kilometri, înghițind sub 
marile întinderi ale țării.

de 
oa-
ou 
mii 
roți 
Au

JIleecuiieuL
își iubește marina

coditori. Lovește ușor roțile. Și 
fiecare roată ii spune că e să
nătoasă și că-i gata de drum. 
Mulțumit, meconicul urcă pe 
puntea mașinii să șteargă a- 
lămurile. Și ce frumos strălu
cesc ocum I Mecanicul le pri
vește surizător și se îndreaptă 
spre cuptorul încins. Mașina 
duduie. Gura de jăratec înghi
te in grabă citeva lopeți de 
cărbune. Clocotesc măruntaie 
le mașinii...

ecanicul iși iube'le ma- 
șino. In timpul de lu
cru, locomotiva aceas

ta e caso lui, e viața lui, tot 
ce are mai scump. Mulți ani

V__________

trecut prin inima de piatră a 
munților și printre dealurile 
împovărate de rodul toamne
lor. Au trecut poduri giganti
ce, arcuite peste pinzele stră
vezii ale riurilor și au asudat 
împreună sub soarele fierbinte 
al verii, lată de ce iși iubeș
te meconicul mașina. O răsfa
ță și ascultă atent bătăile i- 
nimii ei de oțel.

Mecanicul losif Urecheatu 
se uită la ceos. Gata de 
drum, locomotiva pufăi nerăb
dătoare...

Valeriu BUTULESCU 
student - Institutul de mine 

Petroșani

Ultraviole

lacăt (?!)
de la Pe-

X

să
de

Gradația

însemnările, 
informațiile pe 
cite am înțeles, 
scrieți de la mi- 
Le așteptăm atît

pentru 
i din 

de

Baia minerilor 
trila. O privire chiar sumară 
in încăperea băii întîlnește 
aspecte ale unor deficiențe de

Bffl

concursului
• „Avizul" pe care ni-1 

solicitați, tovarășe Simion 
Plăniceanu, din Uricani, și 
pe care vi-1 oferim pe aceas
tă cale este favorabil. Coloa
nele ziarului nostru, vă asi
gurăm, vă vor oferi loc su
ficient pentru 
reportajele, 
care, după 
doriți să le 
na Uricani.
acum, in cadrul concursului 
organizat de redacție, care 
și-a prelungit data de înche
iere pînă la 15 februarie a.c., 
cit și în continuare. Referi
tor la prima trimitere, por
tretul mai are nevoie de u- 
nele completări in sensul Îm
bogățirii articolului cu une
le concretizări și comentarii 
din partea autorului. Dacă 
puteți, treceți pe la redacție.

@ „Popasul in partea ves
tică a Lupeniului" trimis de 
tovarășul Simion Cetean este 
foarte lung și dominat de 
generalități. Era mai ușor 
pentru dv., tov. Simion Ce
tean, să realizați un reportaj 
despre munca și rezultatele 
unej femei ori o unei forma
ții df femei de la „Viscoza" 
Lupeni. Nu este însă nimic 
pierdut. Vă rugăm deci, 
ne trimiteți un astfel de re
portaj. Așteptăm !

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 

de la semnarea Tratatului 
de prietenie româno-sovietic

Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la semnarea pri
mului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutua
lă dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialis
te, vineri după-amiază a avui 
loc o adunare festivă orga 
nizatâ de Comitetul muni 
cipal București al P.C.R.. Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste și Consiliul General 
A.R.L.US.

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii ■ Gheorghe 
Rădulescu. membru al Con- 
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con 
siliuluj de Miniștri, Janos Fa- 
zekas membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu. vi
cepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, vicepreședin
te al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Mihail Florescu, mi-

nistrul industriei chimice, Nf- 
colae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Sterian 
Țîrcă, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte 31 Con
siliului Culturii si Educației 
Socialiste. Constantin P«’re, 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
Elisabeta Dicu, Erou al- Mnn 
cii Socialiste, muncitoare a 
Filatura Românească de Bum
bac.

In prezidiu a luat, de ase
menea, loc V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București.

Despre cea de-a 25-a ani
versare a Tratatului de prie
tenie. colaborare și ■ *\
mutuală dintre România si 
Uniunea Sovietică a vorbit to
varășul Janos Fazekas.

A luat apoi pvvlntul amba
sadorul Uniunii ClnvînH/’r. la 
București V. I. Drozdenko

Asemenea manifestări ra 
mai avut loc și în alte locali
tăți din țară.

(Agerpres)

UN DUȘ RECE Șl UNUL
mai e necesar, soco

tim, să explicăm de ce lu
crătorilor din subteran — 
fie ei muncitori sau cadre 
tehnice —. la ieșirea din 
mină, trebuie să li se asi
gure apă caldă la baie, căl
dură pentru uscarea hai
nelor de lucru —toate cele
lalte condiții ce țin de cu
rățenie șl igienă. Cu atît 
mai mult, aceste con
diții se cer cit mai pe de
plin satisfăcute în perioa
da de față. La toate exploa
tările miniere ale Văii Jiu
lui minerii, maiștrii, ingi
nerii. tehnicienii sînt anga
jați zi și noapte, cu toate 
forțele în bătălia dîrză — 
de loc ușoară — ‘
scoaterea cărbunelui 
măruntaiele păniînțului 
îndeplinirea sarcinilor 
plan pe cel de-al treilea an 
al cincinalului.

E timp de iarnă Ieșit din 
abataj cu cămașa udă in 
spate. înfrigurat de răceala 
curentului do ne galerii — 
minerul arc absolut nevoie 
să găsească la baie ană cal 
dă In dus sl căldură în ves
tiar toate condițiile ne
cesare pentru a-si spăla 
cărbunele de Pe fată sl trup 
si pleca sure casă intr-o ți- 
n”tă civilizată.

Sînt asigurate la toate 
băile minelor din bazin a- 
semenea condiții ? Scrisori
le șj sesizările primite la 
redacție dezvăluie fnnti’t că 
nu peste tot dușul băii îl 
nrimeste ne miner cu tem
peratura apei la 
care să | satisfacă.

pă aprecierea noastră pentru 
a mai potoli cit de cit răcea
la care ne pătrunde în oase 
stind’ în timpul lucrului ghe- 
rriuiți între platoșele reci de 
metal ale troleyului — ședin
țele de raze ultraviolete ce 
le făceam după/'baie. Acum 
nu le mai avem nici pe aces
tea... Și, mie unul tare 
îmi mai prindeau, sînt 
suferind de reumă. numai de 
o săptămînă am venit din 
concediul medical — a ținut

„Cei răi sînt
oamenii..

bine 
tare

ordin gospodăresc : geamuri 
care nu se închid sau au o- 
chiuri sparte și neșterse de 
nu se Știe cită vreme, robi
netele dușurilor în marea loi 
majoritate cu pilniile lipsă, 
spatiile dintre dulapurile cu 
hainele de lucru nemăturate, 
ventilație insuficientă (la ba 
ia maiștrilor) etc. etc.

Și mai a‘re baia minerilor 
de la mina Petrila o deficien
ță de funcționalitate. Exis
tenta ei am aflat-o din su
ra muncitorilor ieșiți djn 
schimbul IV a) zilei de 1 fe
bruarie și care se pregăteau 
să se spele.

— Munca noastră in subte
ran e de așa natură că tot 
șutu’ ne aflăm în curentul 
c’e aer rece de pe galerii — 
ne-au relatat mecanicii
locomotivă de mină Alexan
dru Sovalga și Grigore Tus
lea. Există un mijloc bun. du

dotară 
ultra-

o-

să precizeze cu un argument 
convingător G. Tuslea.

— Și ce se întîmplă acum 
cu ultravioletele ?

— Sînt sub... lacăt!
Intr-adevăr, camera 

cu instalație de raze
violete avea și ieri diminea
ță pe ușă lacătul pus. Cauza 
de ce stă așa de mai bine de 
o lună, ani aflat-o în mai 
multe versiuni : că au lipsit 
intr-un timp lămpile de cu- 
art. că s-au descompletat
chelarii protectori, că în pre
zent ar fi un scurtcircuit în 
instalația electrică. Ba că e 
una. ba că e alta.

Un lucru este însă cert: a- 
tît problema cu razele ultra
violete cit și celelalte pro
bleme Gospodărești ale 
trebuie să fie rezolvate fără 
o altă aminare de către ser
viciul administrativ-gosDodă 
resc al minei. în colaborare 
cu sindicatul.

băii

La Uricani — cum se află 
că sîntem de. la ziar — oa
menii ieșiți din schimb se a- 
dună ciorchine în jurul nos
tru. Vorbesc toți deodată i 
„In vestiar e întuneric..." 
„Nu ni se usucă hainele..." 
„Acuma-i calcji și-n vestiar, 
da’ cind e frig afară..."

„Ne mănîncă șoarecii hai
nele... Se îngrașă...•*

Le adresăm rugămintea de 
a vorbi pe rînd i Emilian Dra- 
gomir: „De vreo citeva zi
le nu sînt decît patru be
curi în tot vestiarul"...; Iulian 
Talmoș: „Eu mi-am găsit 
basca roasă de șoareci. Cole
gul, căciula" ; Vasile Cîrciu t 
„Apa e mai mult rece decît 
caldă" : Iovan Făgaș: .In 
vestiarul de haine curate nu 
sînt bănci suficiente, unele 
sînt rupte, n-ai pe ce ședea". 
Constantin Racovită i „Sîn
tem patru la Un dulăpior. Nu 
ne încap hainele. Altele stau 
goale dar șeful băii nu ne 
dă". „Eu am pus cursă în du
lap- Am prins 37 de șoareci" 
— Ion Dihor.

Cerem explicații. Ne răs
punde directorul adjunct loan 
Todea.

— N-aș putea să spun că baia 
arată mai rău ca înainte, poa
te mai bine.

— Ce înseamnă „mai bi
ne" au spus oamenii.

— Da. dar n-au spus că 
desfac robineții. ventilele...

(Continuare in pag. a 3-a)
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LA VULCAN

pe măsura vieții greu
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1966 j „formației do mu- 
formație ai care zilele Ire-

modahtă- 
au 
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simpo- 

conferințe

mii- 
_Vulcanul pe 

socialismului**, 
simpozioane a

mijiocul rudelor, foștilor 
f-am putut ..fura" citcva

clubului 
j poate* 
lot mai 

diverselor catc- 
infelcctuali (ca
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De curînd, orașul Vulcan 
a fost distins cu diploma dc 
fruntaș pe țară și Mențiu
nea 1 in întrecerea și buna 
gospodărire a orașelor cu peș
te 10 000 'de locuitori. Din 
acest fapt se desprind o sea
mă de concluzii privitoare la 
această localitate a Văii Jiu
lui aflată intr-un proces 
complex de dezvoltare so
cial-economică. Viața acestui 
oraș cunoaște un ritm deose
bit si în conștiința locuitori
lor. reflectata, dc altfel. în 
recenta distincție. In contex
tul înnoirilor care se petrec 
suh ochii noștri este firesc 
sâ ne oprim asupra unei la
turi a vieții care exprimă exi
gența intelectuală a mineri
lor și. nu mai puțin, perso
nalitatea complexă a locui
torilor — viata cultural-artis- 
ticâ. In esență, acest aspect 
poate fi considerat un indi
ciu al conștiinței.

In cele niai multe localități 
ale Văii Jiului cluburile sin
dicalelor sint instituțiile in 
jurul cărora se desfășoară 
întreaga viată spirituală, ele 
avind o funcție complexă 
cultural-educativă și 
ti<â Pentru a răspunde 
mai exact scopului lor 
ca’îv cluburile trebuie

neexcluzind 
țile tradiționale <arc-și 
valoarea lor stabilă 
teri, mese rotunde, 
7ioanc, intilniri.
etc.). Aș putea ilustra aceas
tă orientare prin teme ca : 
..Planul, instrument al poli
ticii economice 3 partidului". 
.Tineretul, făuritorul di 
ne al patriei**, 
coordonatele 
un ciclu de 
căror idee este .Nu. risipei", 
desfășurate in întreprinderi
le localității. De fapt, crite
riul care ne călăuzește este 
apropierea muncii cultural-e-

„Pedagogia familiei , urmă
rite cu interes. O notă speci
fică vieții cultural artistice 
din Vulcan este convergența 
de efort cultural a < 
și școlilor, la care se 
adăuga participarea I 
intensă a 
corii de 
dre didactice, medico-sâni ta
re, incinerești etc.), 
tivft meritorie este 
rea (concretizată in 
elevii să-și susțină 
mele lor cultural-artistice 
fața colectivelor de 
ale întreprinderilor 
natoare

cfortuYi

O iniția- 
hotâri- 

fapt) ca 
proRra- 

in 
muncă 
pntro-

artis- 
cît 

edu- 
să 

păstreze o legătură sistema
tică si permanentă cu locui
torii. să le detecteze sfera dc 
interese si. in funcție de ele. 
sâ Ic ofere un răspuns la ne
cesit x.țilc lor spirituale. Des
pre modul cum răspunde clu
bul din Vulcan acestor cerin- 

despre preocupările pre- 
șî de perspectivă, ne-a 

l relații bogate tov. 
GHFORGHF. \NTOCE, 

dintele comitetului orâ- 
pentru cultură și e- 
socialistâ.

atenția

le, 
zenl 
oferii 
praf, 
prexcv 
senesc 
ducat’-f ___

— In atenția comitetului 
nostru orășenesc se află. în 
primul rînd. activitățile poli
tico-educative de masă, do
meniu in care s-a acumulat o 
bună cxneriență. Reușita a- 
cestor acțiuni este dată de 
conținutul lor. dar si de for
ma lor organizatorică ce poa
te să retină și să mențină in
teresul participanțilo’- La 
noi. în Vulcan, sînt utilizate 
forme moderne. activizante. 
care stabilesc un dialog fruc
tuos și un schimb dc idei.

sdcialeuinnmice
ducative de locul de pro
ducție al omului. In acest 
sens dezbatem toate proble
mele adăugindu-le și un al! 
clement al eficienței : dife
rențierea Pe categorii de sa- 
lariați. virstâ. domenii de 
activitate etc.

întreaga activitate cultu
ral-educativă și artistică din 
Vulcan se sprijină pe o con
cepție unitară și de perspec
tivă. fiind sprijinită în mod 
sistematic dc organele locale 
de partid. De citva timp au 
fost reorganizate două bri
găzi științifice care se de
plasează conform unui plan 
tematic in întreprinderi, in
stituții. cămine muncitorești. 
Rezultate bune se degajă și 
din cele două cursuri ale 
universității populare „Tine
rețe și contemporaneitate" și

MLĂDITELE TALENTULUI

Dc un interes mereu sporit 
se bucură brigăzile artistice 
de agitație, gen artistic in 
care clubul are experiență 
pozitivă. întreprinderile din 
oraș au înțeles ce forță edu
cativă pot exercita ele și, drept 
consecință, am constatat în
ființarea lor la sectorul I.G.L.. 
la F.S.H.. E.M. Vulcan și Pa
roșeni. spital .termocentrala 
Paroșeni. brigăzi care se a- 
daugă celei existente la club. 
Dar este important ca intere
sul pentru brigăzile artistice 
să aibă continuitate. ele să 
ducă o viață reală prin spec
tacole, 
raport 
tiv.

Sub 
acestui 
privitoare 
rală. De puțin 
că și acest domeniu a reintrat 
în sfera de interese a respon- 
abililor cu problemele dc cul- 
ură. La Vulcan se manifes

tă grijă și pentru populariza
rea cărții, a cunoașterii și 
culegerii clementelor folclo
rice locale.

pentru 
artistic.

nivelul 
oraș a 

la

a progresa sub 
deci și educa-

posibilităților 
fost atitudinea 
activitatea co- 
timp se pare

Paralel cu aceste 
complexe, in direcția sporirii 
eficienței activităților 
ral-cducativc, care să
pundă mai exact problema
ticii actuale, pe lingă clubul 
din Vulcan arc loc dc mult 
limp, o bogată activitate 
tistică a amatorilor. In 
care după-amiază sălile 
bulul atrag numeroși I 
nici, dornici să-și cultive ap
titudinile. Taraful, a cărui 
conducere a fost preluată dc 
profesorul Vasile Repede, și 
soliștii dc muzică populară, 
împreună cu dansatorii (acum 
12 perechi, care sint pregăti
te de instructorul Mihai Ca- 
listru) fac neîncetat progrese, 
transmise locuitorilor in 
spectacole frecvent susținute 
la club sau in întreprinderi.

— O formație deficitară — 
ne spunea NICOLAE BILDEA. 
director al clubului 
teatrul 
montul 
a se 
prinde, 
uă actori 
formează un repertoriu adec
vat posibilităților lor inter
pretative. Din activitatea de 
fiecare zi se desprinde inte
resul cu care oamenii, din 
diferite domenii de muncă, 
frecventează clubul, atit la 
cercuri, formații artistice cit 
și la activitățile ideologice 
organizate la cabinetul de 
științe sociale. Această reali
tate își află explicația și 
in colaborarea noastră, foar
te rodnică, cu organizația 
U.T.C., comitetele sindicale, 
organizațiile de partid.

Oamenii din Vulcan 
receptivi la problemele 
cultură, artă, educație 
tul că pe lingă F.S.H. 
amenajat un club propriu, ar 
putea fi o dovadă). Această 
atitudine se desprinde din 
încrederea cu care se în
dreaptă spre activitățile clu
bului care se străduiește să-i 
atragă prin acțiuni cu con
ținut bogat și concepute în 
forme atractive. Toate aspec
tele vieții dintr-o localitate 
se află corelate, sînt interde
pendente. influențindu-se îi 
tre ele. Vulcanul susține a- 
ceastă axiomă reliefind nu nu
mai un interes permanent pen
tru aspectul gospodăresc, ci 
și pentru nevoia structurală 
a omului de cultură, de lumi
nare a spiritului. Iar viața 
cultural-educativă și artistică 
a Vulcanului progresează 
mod direct proporțional ' 
viața social-economică.

era 
de amatori. In mo

do față csle pe calc dc 
înfința si cu-
dcocamdată. no- 
amatori care- și

sînt 
<lc 

(fap- 
a fost

in-

meleagurilor noastre (născut in 1930 la Petrila), 
dirijorul I udovlc Bacs a început studiul tainelor muzicii dc 
la virsta fragedă, la Cluj urmează cursurile conservatorului 
„Gheorghe Dlma " și ale I acuității de filozofie. In 1951 obține 
o bursă pentru conserv torul „Ceaikovskl" din Moscova pe 
care o absolvă cu calificativul ..excepțional". încă student, 
se remarcă la pupitrul orchestrelor simfonice din cele mai mari 
..citadele*’ ale muzicii din U.R.S.S. Reîntors în patrie, ocupă 
postul de dirijor al Orchestrei de studio a Radiodifuziunii la 
pupitrul căreia desfășoară o bogată activitate, prcocupindu-se. 
in același timp, dc comorile literaturii muzicale din secolele 
XV-XVIII. De-alci și alcătuirea, in 
zică veche a Radiotelevlzlunll" — 
cute, a incinta! publicul meloman.

După spectacol la cabină, in 
colegi sau cunoștințelor, ar 
răspunsuri.

— Corul Madrigal și forma
ția pe care o conduceți 
relansat ..perle" ale 
muzicale preclasice. Cum 
fost, totuși, începutul ?

au 
culturii 

a

— Nesigur. .Am pornit de 
la... 5-6 spectatori, atunci in 
'66, dar, cu acești entuziaști, 
eram sigur de reușită. Și as
tăzi... ați văzul. Puritatea lini
ilor melodice, sonoritatea dul
ce și virtuozitatea nu se putea 
să nu-și spună cuvîntul.

— Cum s-a ajuns la însuși
rea tehnicii instrumentelor 
vechi, reactivizate in formația 
pe care o conduceți ?

— Aproape fiecare dintre 
oi stăpîncște tehnica mai mul
tor, instrumente. Ilie Macavei, 
Elena Mihai, Ion Radonici, Va
lentin Alexandru au fost și 
sînt autodidacți, ajungînd la 
o tehnică remarcabilă ceea ce 
ic permite tratarea pieselor in 
stilul epocii respective.

— Cit timp vă răpește pre
gătirea repertoriului ?

— 5-6 ore, chiar mai mult 
dacă este nevoie.

Am pășit, intr-o seara, pragul cercului de artă plastică 
din Lupeni. După un deceniu și jumătate de existență a cer
cului, care s-a concretizat prin roade artistice pline de sem
nificație, am întilnit aici aceeași preocupare nobilă de sluji
re a artei, a gindurilor înalte despre muncă, cu imaginație 
transpusă în formă și culoare.

Recent, în holul clubului sindicatelor o avut loc vernisa
jul unei expoziții minuscule, dar plină de intenții prin ideea 
promovată „copiii desenează, gindesc. își expun sentimente
le.".

Grijo pentru aceste mlădițe talentate mi s-a relevot in 
urma unei discuții cu conducătorul cercului de arte plastice, 
Dafinel Duinea. Am aflat că împreună cu „echipa" sa de 
„mici pictori" are intenții mH mult decît frumoose o căror 
realizare se întrevede de pe acum.

Se muncește intens pentru o expoziție - confrun* 
alte cercuri plastice din Valea Jiului, pentru incă una dedi
cată zilei de 8 Martie.

l-am privit îndelung, Io lucru, pe micii mei prieteni - Du
mitru Pavelonescu, Doina Bolosin. Sorin Angheluș, Vasile Ca
ile. și le-am urmărit pensula lunecind ușor, plină de fantezie 
invăluind în culoare candoarea sentimentelor. Cercul profe- 
sorului-instructor Dafinel Duinea numără acum aproximativ 12 
tineri membri. între care mulți foarte talentați, tineri care prin 
pasiunea manifestată promit mult.

In încheiere, instructorul iși exprima gindul său hotărit 
de a depune toate eforturile pentru continuo înflorire a cer
cului.

- Furii îndoială, va avea În
că o viață lungă. Însuși faptul 
ca publicul asaltează sălile un
de concertăm și e numai... u- 
rechi în timpul spectacolelor, 
spune enorm de mult.

— Nu sîntețl adeptul curen
telor modeme care au pătruns 
adine in muzică...

— Ba da. Insă muzica veche 
are adevărate comori ce sini 
cunoscute doar de un auditoriu 
restrîns. Ar fi păcat să fie da
le uitării...

— După toate aparențele 
sîntețl un optimist... incurabil. 
Pe ce vă bazați optimismul ?

— Pe convingeri... Nu mă 
apuc de un lucru care nu mă 
acaparează. Se mai adaugă, a- 
poi, munca... Asla-i tot secre
tul.

— Ce reprezintă pentru dum
neavoastră confruntarea cu 
publicul ?

— Cel mai dificil examen. 
Ascultă tot timpul, nu te în
treabă nimic. Și calificativul a- 
cestui examen nu-1 afli decît 
la sfirșit. Dar, pină atunci, le 
trec toate apele.

— Cind vom avea plăcerea 
de a asculta minunate pagini 
de emoție artistică în compa
nia formației pe care o con
duceți ?

— Oricind se va ivi prilejul, 
oricind ne veți invita sau cind 
A.R.I.A....

Cinte.cul greierilor și lu
na. creatori ai farme
cului nopților de vară, 

nu-mi puteau atinge coar
dele sensibilității umbrite de 
coșmarul foamei. Culcat in 
căruță, cu o haină de dimie 
sub cap, pe care a țineam 
pentru vreme rea, mă fră- 
mintam și încercam să-nti 
imaginez drumul In care 
trebuia să pornim a doua ~i 
Era o vară în care se mai 
simțea mirosul prafului de 
pușcă plutind in aer. Adu
nasem citeva fructe și hotâ- 
rîsem să ne încercăm noro
cul in locurile unde, abia 
mai tîrziu aveam să aflu, că 
pietrele ard. Calul care tre
buia să nc aducă In aceste 
locuri era atit de slab Incit 
a trebuit să-l ajutăm ca pe 
un tovarăș de suferință. 
Muntele, văzut numai de de
parte, era neprietenos,
arăta ostil, iar drumul care

sc

ptine, mi-a dat-o. dar n-am 
putut-o mima M-am trezit 
acasă, In locurile acelea un
de și pămîntul era ars...

...Am revenit, după cîțiva 
ani, in Valea părtașă la șu- 
eratul gloanțelor și strigăte
lor izvorile din mizerie și 
durere Imi făceam intrarea 
in marele batalion al clasei 
muncitoare. Inert, încet, am 
in ce pul să descifrez multe 
lucruri rare pentru mine c- 
rau taine. Poposind din citul 
in cină acasă, bunicul mă 
întreba, dominat de curiozi
tate ca un copil, ce mai este 
„dincolo", în Vale ? M-a în
trebai de Paroșeni, de uzi
na despre care vorbea tot 
satul, l-am explicat că pra
ful de cărbune pe care-l 
văzusem pe. fețele palide ale 
oamenilor care schimbau o 
bucată de pline pe cite va 
fructe se transformă in Va
lea Jiului in lumină. Nu

noastră
va fi veșnică

deplin 
nevoiți să

din 
pri- 

spre

urmărea Jiul era 
pietre incit eram 
le îndepărtăm pentru a tre
ce căruța. Curiozitatea care 
mă frămintase in timpul 
nopții dispăruse acum. Cure
lele opincilor mă rodeau ne
miloase, pină la singe, iar 
calul nostru era la sfirșitul 
puterilor. La ieșirea 
munte mi-am aruncat 
virea spre dealuri și
cer. Mă așteptam să găsesc 
un oraș cu oameni bogați. 
dar casele aruncate pe văi 
și dealuri au creat in mintea 
mea de copil' ideea că aici 
piine nu se găsește. Oamenii 
plini de praf negru care ve
neau să cumpere fructele, 
m-au îngrozit, foamea imi 
dispăruse și aș fi dorit un 
cerc cu care să înconjur lu
mea să văd dacă mai există 
asemenea locuri. Uitasem 
că trăiesc. Dispărusem 
deva, dincolo de linia 
xistenței mele. Bunicul 
făcut rost de o burată

m-a crezut și intr-o bună zi 
și-a strins puterile, și-a luat 
bastonul, s-a urcat in tren 
și a venit in Valea pe care 
cu mult timp înainte o apă
rase sub comanda viteazului 
general Dragalina. Acum ii 
arătam eu locurile dar nu 
le-a recunoscut. Venise in
tr-o lume nouă. Seara a în
ceput să plingă și printre 
lacrimi mi-a spus : „Ați a- 
juns in rai, viața voastră va 
fi veșnică /“

...Pămîntul este incă proas
păt pe mormintul lui dar. 
asemenea unei pelicule pe 
care sînt înregistrate dife
rite secvențe, mi-au rămas 
întipărite in memorie 
betul de pe buzele 
chii deschiși, parcă 
să mai privească 
Valea unde-și știa

zim- 
lui și o- 
ne să țio și 
lumina, 

nepotul.

urnele Intiiului care s-a 
izbit - poate uimit, 
poate curios ori poate 

inspăimintat - de puterea pie
trelor care ard, s-a pierdut 
pentru totdeauno in negura 
vremurilor. O fi fost unul, or 
fi fost mai mulți, cine mai știe ? 
Destul că astăzi nimeni nu-și 
moi amintește nici măcar zvo
nul numelui celui care, în ur
mă cu multe zeci sau sute de 
ani, □ înfipt primul unealta in 
miezul negru, strălucitor de ne
gru, flăminzit de lumină, in căr
bunele care zvicneo din adin- 
curi in cite un ochi, Io supra
față, ca un rotund ol unui 
trunchi înrădăcinat in „lumină" 
și înfrunzit departe, către ini
ma șubpămintului.

Or fi fost, poate, pină mai 
ieri, alaltăieri, povești purtate 
de Io o generație la olto prin
tre oamenii din neamul aces
tor păminturi : povești ce dez
veleau și înveleau deopotrivă 
tainele intîilor „descălecători" 
care, cu „geniul" lor au în
ceput a despietrii puterile pie
trelor de foc, ale cărbunilor. 
Poveștile s-au risipit in foșnetul 
pădurilor, in murmurul Jiurilor, 
din care înfloresc, uneori, ca 
niște nebănuite frumuseți, în 
nopți spăimintotor de liniștite.

tristelor aduceri aminte afli cum 
odată cu trecerea anilor, pre
țioasele diamante negre au 
fost stropite cu belșug de singe 
și vieți omenești. Pentru că a- 
tunci, demuit, minerui lupta nu 
numai cu subpămintul, ci și cu 
asprul vieții, care-l-opăso pe el 

pe ai lui, ca un jug, ca oȘ'

A

I n pragul unei asemenea 
la Lupeni, înțele- 

jrmurat al dotinei 
purtat in lume de umerii valu
rilor negre are in el ceva de
osebit, altoit fiind de tăria și 
măreția munților care-l imprej- 
muiesc. Parcă auzi atunci, in 
prag de liniști adinei, fără 
sfirșit, pilpiireo dureroosă a o- 
poițelor, oftatul roabelor, 
,,tropotul" ftizie al vagonetelor 
cu roți de lemn, care se opin
teau intr-o corvoadă satanică 
pe șine tot din lemn, trase de 
cai orbiți de intuneric, ori îm
pinse de oameni condamnați la 
neviață. In asemenea nopți su
puse foșnetelor de cristol al

■ 2
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I. SPATAfeU

SPECTACOL

Vasile MOLODEf

Nicolae TUDORA 
corespondent

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș — Preparația 
cărbunelui Coroești

— Cum vedeți viitorul aces
tei formații, avînd in vedere 
noua orientare a muzicii ?

— Considerațl-vă de-acuin 
invitați și binevenlți. oricind. 
in Valea Jiului.

Carnet

înainte,
In 

al doilea 
mondial. fasciștii,

MONUMENTELE VARSOVIEi

Teatrul „Al. Davila" din Pi
tești, prezintă pentru spectato
rii din Valea Jiului comedia 
muzicală „Căsătorie prin con
curs", o adaptare de Tudor 
Mușatescu după scriitorul ita
lian Carlo Goldoni. Muzica a- 
partine compozitorului Aurel

Giroveanu iar regia e semnată 
de Mihai Dobre și Va). Sămn- 
Icscu. Comedia muzicală ie 
succes „Căsătorie prin con
curs" este prezentată mîine in 
sala mare a Casei de cultură 
din Petroșani în două specta
cole, de la ora 1

deosebindu-se unul de celălalt 
ca cerul de pămint.

La primă vedere, Lupeniul, 
acest oraș esențialmente in
dustrial, n-are nimic din acel 
„ceva" pe care-l întilnești la 
Brașov sau la Ploiești, de pildă, 
și ele orașe industriale. Acea-

pe verticală, Lupeniul, acest 
oraș care deține recordul intre 
alte orașe miniere, el adăpos
tind dincolo de temeliile 
cea mai mare mină din 
lmaginați-vă o secțiune

sole, 
țară, 
verti-

A.

de Radu Selejan

„Transparența subpăm intului" este un fragment din volumul cu același titlu al scri
itorului Radu Selejan. Trăind mai multi ani in Valea Jiului, el a cunoscut îndeaproape viața
și munca oamenilor, de care-l leagă prietenii trainice. „Transparența șubpămintului
cuprinde reportaje literare despre munca și viața minerilor de aici și din acești ani. 
Exigențele specifice reportaju lui ii sint cunoscute lui Radu Selejan care folosește un stil
limpede, cu vagi treceri in domeniul fanteziei poetice. Intenția de a consemna ceva văzut 
și trăit, alături de foarte pregnanta stimă pentru miner, dă unitate acestei cărți in care
oamenii de la Lonea pină la Uricani se vor recunoaște fără îndoială. Doar aceste ele
mente sint suficiente pentru a face din acest al treilea volum al lui Radu Selejan o car
te - document, constituind, peste ani, o replică altor reportaje inspirate de aici - „Oa
meni și cărbuni din Valea Jiului" de Geo Bogza, scrisă cu peste 25 de ani in urmă.

„Transparența șubpămintului", sugerind eroismul inerent muncii minerului, este un 
omagiu delicat adus vieții ‘ J“£ m,,Uo
planuri, in Valea Jiului.

și muncii ce se desfășoară in
........ .......... ........ , este un 

ritm clocotitor, pe mai multe

lespede. Pentru că, in vreme ce 
pe galerii curgea către „ziuă" 
rîul de cărbune, mustind o 
greu și a sudoare, îmbogățind 
stăpinii, în abataje, minerii,co 
niște năluci, trudeau cu piatra 
și bezna, scrișnind, blestemind, 
răbufnind nu odată ca un vul
can de Iovă fierbinte și lim
pede.

două

’ ' -- altfel
Văii 

este format din 
„etoje" bine conturate,

Lupeniul, co de 
toate localitățile 
Jiului, este formi

sta, pentru că, spre deosebire 
de Brașov ori de Ploiești urbea 
industrială a Lupeniului nu se 
află intr-o parte sau alta o 
orașului, nu-l înlănțuie ca un 
șirag de mărgele. Ea se intinde 
pe zeci de mii de metri — metrii 
liniari, metrii pătrați și metrii 
cubi in adîncul pămintului, a- 
colo unde erele, în zgircenlo 
lor de fete bătrine au ascuns 
o neprețuită bogăție - diaman
tele negre.

cală prin Lupeni .Orizontul; locul 
unde cerul se unește cu pă- 
mintul, desparte pe o întinsă 
suprafață cele două „etaje". 
Deasupra, un prim etaj, al lu
minii, „zidit" din blocuri, școli, 
magazine, străzi, parcuri și, ici- 
colo, din cite un turn de extrac
ție prin care ai impresia că lu
mea de dincolo, din subpămint, 
ca printr-un periscop, iscodește 
vălurirea albastră a cerului. 
Dedesupt, in subpămint, „eta
jul" de jos, „industrialul", o- 
rătind ca un oraș de demult

cufundat in beznă, cu sute de 
străzi și bulevarde cioplite din 
piatră, ce urcă și coboară ca 
intr-un inimaginabil labirint care 
incepe și sfîrșește la rampa de 
la „zi", a puțului principal, 
„oraș" cu fintini arteziene și 
izvoare din care țîșnește la tot 
pasul cărbunele, implinindu-se 
apoi în riuri ce se revarsă in 
„lumină" intr-un nestăvilit frea
măt. In „subpămint" își dau in- 
tilnire foșnetele pădurilor de 
altădată cu cele ale pădurilor 
noastre de brazi, coborite in 
mină - e drept, astăzi pe su
prafețe din ce în ce mai res- 
trinse - să-i fie omului tovarăș 
și pavăză. Uneori, subpămintul 
se trezește din somn, morocă
nos și flămind și, dacă nu-i 
ținut bine in friu, face prăpăd, 
înghițind tot ce întîlnește in 
cale. Din loc in loc, păduri de 
oțel îngrădesc dorința muntelui 
de a se răzbuna pe cel care 
l-a ingenunchiat, pe cel care-i 
„răpește" bogățiile. Bătîndu-i 
drumurile, „etajul" de dincolo 
de lumină, ascuns ca o taină 
printre rădăcinile munților, iți 
apare mirific, aidoma unei a- 
șezări de basm.

In „etajul" de sus al orașu
lui, forfota este ceo obișnuită, 
pe care o intilnești pretutin
deni, în orice urbe. In subpă
mint, însă, in galerii și abataje, 
pe marile magistrale ale Lu- 
peniului subteran, pulsul pre
zenței omului se simte altfel, 
avind ceva monumental in el. 
Pentru că acolo, in subpămint, 
omul este zeul care a dat naș
tere unei alte lumi. Fiecare 
pas către mai adine este 
intii gindit, este măsurat cu 
pricepere și abia apoi se face. 
Orice strinsoare a pietrei își are 
cu bună știință rolul său. „Pen
tru că mina trebuie s-o mai și 
gindești, s-o mai și judeci", cum 
spunea unul care-și împărțise 
viața cu subteranul.

mol
este

...Cum arată acum, după 
28 de ani de la eliberare. 
Varșovia, capitala Poloniei 
populare ? Mi se pare o în
treprindere deosebit de grea, 
pentru oricine, aceasta de a 
schița, chiar și sumar. ,Ja- 
ța" actualei Varșovii, in 
comparație cu ceea ce a ră
mas după izgonirea hitleriști- 
lor din capitala poloneză...

...Am vizitat Varșovia in 
vara anului trecut. Un oraș- 
grădină, la prima vedere. 
Un oraș care respiră la orice 
pas istorie — dacă reușești 
să vezi dincolo de aparențe. 
Aș vrea să vorbesc despre 
monumentele Varșoviei. Pen
tru că sint multe. Și pen
tru că in Varșovia monu
mentele exprimă, mai mult 
ca oriunde in Polonia, o îm
pletire specifică a soartei 
oamenilor și lucrurilor, aș 
vrea să vorbesc... Viața mo
numentelor Varșoviei nu s-a 
dovedit cu nimic mai puțin 
furtunoasă decît cea a locui
torilor ei. Ca și locuitorii o- 
rașului, monumentele capi
talei poloneze au fost un 
constant obiect al urii duș
manilor. Multe dintre ele au 
fost smulse, luate, și „depor
tate" ca și locuitorii ” 
viei. Au luat parte 
monumente la toate 
evenimente istorice...
vienii au un cult 
monumentele lor. Se 
in fața poeților, a săvanți- 
lor, a compozitorilor, a foș
tilor comandanți de oști și 
revoluționari polonezi din... 
granit și bronz și așează 
flori proaspete, roșii fn spe
cial, pe înaltele piedestaluri. 
Piața palatului — unde se 
află și coloana lui Sieges- 
mund, martoră a războaie
lor și răscoalelor, a unor 
mari manifestații și lupte de 
stradă înverșunate, a incen
diilor și distrugerilor — de 
peste trei veacuri, a fost tea
trul unor evenimente impor
tante și nu de puține ori sin- 
geroase. A rezistat insă, spre 
a urmări azi, in jur, concu- . . , , „ j nMonumentul Iul Copernic, instalat in fața Academiei Po- 
mța noilor construcții ale |one2e de șt||nțe. din Varșovia.
puterii populare.

k________ ________________________________

...Monumentul eroilor a- 
nonimi, căzuți pentru patrie, 
așterne in jur melancolie ?i 
tristețe. Mormintul eroului 
necunoscut din Piața Victo
riei și, mai ales, monumen
tul „Eroilor Varșoviei" (1939 
— 1945) nu sint vechi, se ve
de, dar de la inceput au fost 
îmbrățișate cu căldură de 
varșovieni, iar piața în care 
au fost instalate a devenit 
in ultimii ani, locul preferat 
al plimbărilor tinerilor.

...Ca și monumentul poe
tului național Adam Mickie- 
wiez cel al lui Copernic, pe

care-l vedeți in imaginea de 
alături, are două date ale... 
înălțării Prima — 
a doua — după război, 
timpul celui de 
război
pentru că o tăbliță pusă de 
ei. in care scorneau origine... 
germană marelui savant po
lonez a dispărut, și acest 
monument a fost coborit de 
pe soclu. Ca al ițea altele... 
Numai monumentele — 
simbol au rămas pe loc a- 
tunci. Poate pentru că, n-au 
fost înțelese...

Varșo- 
aceste 
marile 
Varșo- 
pentru 
opresc

TEODORESCC
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ttltmlcltatca implică îndeplinirea 
sarcinilor din prima zi a lunii

(Urmare din pag. 1)

Si al muncitorilor , in ianuarie 
au scăzut absentek nomnlira
te de la lucru, foile de boală. 
Ceea ce avem in atenția mun
cii politice de masă este să 
folosim aceasta onjunclutâ 
bună, s-n lărgim, s-n consoli
dăm. Acționăm pentru extin
derea inițiativelor minerești, a 
diriginliei muncitorești, pentru 
creșterea eficienței muncii ele 
la om la om. pentru o mai o- 
ficientă activitate o aqilatoii- 
lor.

Întregul colectiv al minei 
Petrila st g&sește mobilizai a 
supra obiectivului : in cen 
de-a doua luna planul depășii 
cu 1 500 tone de cărbunel

„Deviza noastră: 
sarcinile onorate 

la nivelul lor 
maximal"

După trecerea primei luni a 
anului, E. M. Vulcan se situ
ează pe un loc fruntaș intre 
colectivele exploatărilor mi
niere din Valea Jiului, cu o 
îndeplinire a sarcinilor de plan 
in proporție de peste 102 la 
sută. Cea dinții zi a lunii fe
bruarie a fost și ea extrem de 
rodnică : sporul la producția 
extrasă întrece 380 tone I Lă
udabilă continuitate — pe o 
treaptă și mai înaltă — a re
alizărilor, care demonstrează 
faptic hotărirea unanimă a 
colectivului, in frunte cu co
muniștii, de a-și onora exem
plar sarcinile in cel de-al tre
ilea an al cincinalului.

— Este meritul factorilor de 
conducere, al organizațiilor de 
partid de la sectoarele investi
ții. IV, III și II, al muncitori
lor și cadrelor medii tehnice 
că au reușit, cu eforturi dem
ne de toată prețuirea, să rea
lizeze planul pe ianuarie in 
7ilele de 25, 28 și respectiv — 
la ultimele două sectoare — 
in 30 ale lunii. Sarcinile — 
la nivelul lor maximal. iată 
deviza noastră 1 ne-a declarat 
cu mindrie tov. Gheorghe Să- 
căluș. secretarul comitetului 
de partid al minei.

— Greutăți mai mari sint cu 
sectorul I...

— Da. aici nu s-a găsit incă 
o soluție rezonabilă de ordin 
tehnic pentru circuitul din blo
cul 0. Presiunile excesive ne 
Solicits un efbetiv de 27-30 de 
oameni pe zi.' in vederea în
treținerii.

- Cum s-a acționat pe linie 
politică pentru a fi diminuate 
pierderile de producție în a- 
reaslă zonă ?

Șeful de sec t< r ing. Au
rel Maty aș, membru în biroul 
organizației respective, și so
cietarul organizației do partid. 

>trul minier prin ipal Petru 
Todor, au fost chemați după 
crima jumătate a lunii ianua
rie, in fata biroului comitetu
lui și am analizat împreună 
căile de redresare. Printre mă- 
-urile întreprinse 1 fost și a- 

• ■ i repartizării Iov. ing. 
I m Surulescu. directorul teh
ui membru în biroul comite
tului de partid pe mină, să 
răspundă și să sprijine nemij- 
1 ri’ condur erea sectorului 1 

'în rezolvarea problemelor a- 
cule cu care era confru > ■ >- 
le tivul. După decada a II-a 
activitatea s-a îmbunătății. s-a 
realizat aproape planul zilnic, 
iar acum — pe prima zi din 

-iuarie — sectorul are un 
plus de 32 tone...

Semne bune 
ia-nceput de lună

Secretarul comitetului de 
pari id al minei Aninoasa. Du
mitru Her ne-a relatat :

— Ziua de 1 februarie am 
încheiat-o cu un plus de 167 
tone peste sarcinile de plan.

— Ce măsuri ați luat in pre
alabil și ce ați făcut pentru ca 
prima zi să fie rodnică ?

- încă înainte cu două zile 
ce încheierea lunii ianuarie 
r -o juat unele măsuri c are s-au 
dovedit eficiente. Am avut o 
discuție cu secretarii organi
zațiilor de partid de la toate 
sectoarele in legătură cu sar
cinile pentru luna februarie. 
In 30 ianuarie au fost convo
rbii la comitetul de partid 18 
maiștri-diriginți din cei 26 
pe care-i avem, cu care, de a- 
-••menea, s-a discutat să stea 
de vorbă cu fiecare om în le
gătură cu sarcinile pe luna fe
bruarie, cu întărirea discipli
nei sub toate aspectele ei.

— Ceea ce se pare s-a și 
întimplat.

— Exact. In ziua do I febru
arie. la ora 5 dimineața din 
inițiativa biroului comitetu
lui de partid a fost con
vocată " ședință de lu
cru fulger cu șefii de briga
dă, maiștrii și șefii de sectoa
re unde s-au discutat și sta
bilit măsuri ca planul să fie 
realizat începînd din prima zi 
a lunii februarie de către fie
care sector, pe fiecare schimb 
șj de către fiecare formație de 
lucru. Tot înainte de 1 febru
arie am realizat un material 
critic la adresa șefilor de sec
toare care nu și-au respectat 
cuvîntul dat în luna ianuarie 
pe care l-am prezentat la sta
ția de amplificare a minei. Cit 
privește cadrele din conduce
rea exploatării, le-au fost re
partizate sarcini precise pe 
schimburi.

Din nou 
defecțiunile 

mecanice
...înainte de a cobori In 

mină, odată cu minerii din 
schimbul 1, tovarășul Vaier 
Avram. • score tarul comitetu
lui de partid al minei Live
zeni (in parte mulțumii de 
„începutul de reviriment care 
încolțise în ultimele zile ale 
lunii ianuarie". în parte a- 
lv< ! it de „semieșecul primei 
zile □ lui februarie") ne-a de
clarat ; „Ne așteptam să de
maram in luna februarie, cu 
producția pe linia începută 

■ u vreo saptâ’mlnă și ceva in 
urmă, după ce-ain introdus 
iu abataj și a doua brigadă, 
a lui C. Peloiu, de la „deschi
dere — pregătiri". Schimbul 
al ll-lea ne-a dat însă „peste 
cap" producția primei zile a 
lunii. Aceleași defecțiuni c- 
lectromecanice, intervenite 
subit în brigada lui Costache 
Zaharia au făcut ca acest 
schimb 11 să nu scoată nimic ,.la 
ziuă". Consider că efectivul 
de mineri pe oare-4 avem 
acum. în cele două abataje, 
își face datoria. Au recuperat 
foarte mult din minusul cu care 
începusem cea de-a doua de
cada a lunii ianuarie. Peste 
600 tone 1 Angajați! do care 
dispunem la „partea electro
mecanică" începuseră și ei să 
ne convingă că sînt oameni 
de nădejde. Totuși, încă mai 
dau... în gol! Minusul cu 
care pornim la drum (111 lo
ne) — repet, pe care nu-1 
prevedeam și care ne nemul
țumește — va fi urgent re
cuperat. Oricum, sîntem a- 

proape de ieșirea din impas, 
luna aceasta „scoatem" și 
minusurile lui ianuarie și vom 
da și peste plan..."

Premise pentru realizarea 
ritmică a planului există, deci, 
la E.M. Livezeni. Printr-o mo
bilizare totală a întregului co
lectiv, acesta va „recolta" 
în curînd și plusurile mult aș
teptate...

Un început 
sub posibilități
Mina Lonea a încheiat pla

nul de producție al lunii ianu* 
arie r.u o depășire de 484 lo< 
ne. Despre felul cum a început 
in februarie, am avut o discu
ție cu tovarășul Andrei Colda, 
secretar al comitetului de pur- 
tid.

Prima zi a lunii februarie
are un bil anț negativ, minus
554 tone.

- Care-i situația pe sectoa-
re ?

— La 1, minus 260 tone ; 11
și-a făcut planul; 111. minus
200 ; IV. nninus 145; V, plus
31.

- Cum explicați rezultatele
slabe din prima zi a lunii ?

— Producția a apucat pe a- 
ceaslă cale de prin 26 ianua
rie, cind aveam 1 700 tone pes
te plan. Datorită unei lipse de 
prevederi din partea condu
cerii (sectorul V, de pildă, a 
tărăgănat luarea unor măsuri 
operative ‘ pentru prăbușirea a- 
batajelor) sectoarele 1 și V au 
inreqistrat minusuri. In aceas
tă lună sectorul III va avea o 
lună grea. încă de acum, a- 
firm, insă cu toată convinge
rea că mina își va depăși pla
nul și in această lună.

— Ce măsuri au întreprins 
organizațiile de partid ?

— In ultima perioadă s-a 
constatat o mișcare de masă 
foarte vie pentru ca fie
care salariat să-și cu
noască precis sarcinile, a- 
tribuțiile. In aceste zile re- 
innoim și toată agitația vizu
ală pentru a-i spori eficiența 
educativă, pentru a populari
za inițiativele, rezultatele, de
ficientele.

„Nu ne-am 
așteptat"...

Pe ianuarie, planul minei 
Bărbăteni a fost realizat doar 
intr-o proporție de 90,9 la 
sută.

— Zău, nu ne-am așteptat 
să nu realizăm planul, ne 
declară secretarul comitetului 
de partid al minei tov. loan 
Câșuneanu.

Și. tot așa. nu s-a așteptat 
tovarășul secretar să pășeas
că mina si in luna februarie 
tot cu stângul... Intr-adevăr, 
in prima zi a lui februarie, 
la Bărbăteni s-a înregistrat 
un minus dr- 100 tone cărbu
ne.

Dar ce s-a întreprins pen
tru a preintimpma această 

IN LOC DE CONCLUZII
Diologurile reporterilor noștri pun in evi

dență un fopt semnificativ : rezultatele obți
nute de colectivele miniere in realizareo sar
cinilor de plan, in indeplinirea cerințelor rit
micității din primo zi o lunii, se află in ra
port direct cu consecvența muncii politice, cu 
eficiențo intervențiilor organelor și organiza
țiilor de partid pentru determinarea elaboră
ri măsurilor tehnico-organizatorice celor moi 
corespunzătoare realizării pionului in mod 
ritm’.c, pentru depistarea. înlăturare-o sau 
preîntâmpinarea factorilor-frină in octivitotea 
productivă. Acolo unde s-a acționat cu com
petență și promptitudine roodele sînt conclu

dente iar acolo unde incă nu s-o depășit fo 
za îndrumării „Io general" situația vorbește, 
de osemeneo. de la sine.

Ce reclamă experiențo, ce reclamă ritmici
tatea producției in decadele și in lunile ce ur
mează ? Ca toate organele și organizațiile 
de partid să acționeze direct, cu răspundere, 
mereu pe fază și in cunoștință de cauză, prin 
toate mijloacele proprii muncii politice, pen
tru dinamizarea tuturor pirghiilor menite să 
determine ritmicitatea producției.

Este o cerință majoră, de mare ro.spunde- 
re ce trebuie onorată cu răspundere și com
petență. Este posibil I

situație, pentru a crea pre
misele unui debut sigur pe 
februarie? Iată o întrebare 
la care răspunsul se găsește 
mai erooi. Mai ales efi avem 
pretenția abordării chestiunii 
în discuție prin prisma muncii 
politice, a mijloacelor proprii 
muncii de partid — chema
te să exercite o puternică în- 
rîurire asupra eforturilor co
lective pentru redresarea mi
nei, pentru valorificarea tu 
furor potentelor colectivului 
în vederea unei activități rit
mice, eficiente.

Adevărul o că. din inițiati
va organizației de partid, la 
mina Bărbăteni s-au între
prins măsuri binevenite în 
scopul redresării producției. 
Conducerea minei urmărește 
cu oei’sevoî'ență asigurarea 
liniei de front, îmbunătățirea 
aprovizionării formațiilor dc 
lucru, întărirea disciplinei și 
omogenizarea colectivului. 
Comitetul de partid, organi
zațiile de bază au acționat, 
de asemenea. în vederea în
tăririi rolului comuniștilor în 
educarea și dinamizarea for
mațiilor de lucru, a combate
rii indisciplinei. Sînt în curs 
de aplicare măsuri și pentru 
amplificarea mijloacelor mun
cii politice de masă, pentru 
sporirea influentei acestora 
asupra colectivului.

Dar, fără a eluda • aceste 
preocupări meritorii și pro
mițătoare pentru viitor, situa
ția de fapt denotă încă la a- 
ceastă mină o insuficientă 
stăruință a organului de par
tid de a acționa mai ferm, 
mai consecvent, „pe fază1*, în 
scopul unui reviriment sta
tornic, de a angrena toate 
forțele pentru o schimbare a- 
tît de reclamată și la aceas
tă mină.

Există în acest scop posi
bilități multiple la Bărbăteni 
și mai ales oameni care au 
dovedit că știu să le valorifi
ce cu deplină eficiență 1 Să 
fie oare chiar atît de inexpli
cabile rezultatele ? Cauzele 
se află în exploatare.

Tribut plătit 
deficiențelor 

de organizare
— Bilanțul realizării sarci

nilor de plan de către exploa
tarea noastră pe luna ianuarie 
a fost pozitiv, fapt ce ne în
dreptățea să întrevedem pre
mise certe ca prima decada a 
lunii în curs să debuteze sub 
bune auspicii — ne spunea to
varășul Radu Lupașcu, secre
tarul de partid al E.M. Dîlja. 
Cu atît mai mult cu cil pro
ducția de cărbune a zilei do 
31 ianuarie înregistra un spor 
de 275 do tone pe exploatare. 
Dar faptele nu s-au petrecut 
întocmai — cel puțin piuă la 
ora actuală — așa cura so pre
coniza, cura de altfel ar fi fost 
de așteptat. La sfîrșitul primei 
zile din decada inaugurală a 
lunii februarie, producția mi
nei se prezintă cu un minus 
dc 198 de lone față de planul 
preliminat...

— Care sint cauzele acestei 
situații ?

— Ele sint strict legale de 
probleme de organizare a mun
cii la fronturile de lucru din sub
teran, cil și de disciplina 
muncii. A fost nevoie de pre
gătire?) executării unor lucrări 
de prăbușire la unele fronturi, 
s-au început unele atacări de 
abataje la sectoarele 1 și II, 
fapt ce a impietat realizarea 
preliminarului. La sectorul I 
am avut și cazuri — cum a 
fost cu grupa lui Bălășcău — 
de indisciplină, de refuz de a 
merge la locul do muncă un
de âu fost plasați.

— Ce măsuri ați întreprins 
pentru impulsionarea pornirii 
incă din „start" cu rezultate 
promițătoare in vederea reali
zării planului actualei decade ?

— Am trasat sarcini precise 
secretarilor organizațiilor de 
bază de la sectoare, in vede
rea intensificării muncii cu o- 
mul, pe linia întăririi discipli
nei muncii. La sectorul II 
care în luna precedentă a ră
mas cu 1 600 tone sub plan — 
am completai efectivul cu in
că 30 de noi angajați și. de 
asemenea, am recurs la schim
barea unor cadre tehnice care 
nu au manifestat o preocupare 
susținută pentru realizarea sar
cinilor. Prin deschiderea-unor 
noi capacități de producție in 
blocul II. se creează posibili
tăți certe de mărire în scilrl 
timp a producției sectorului II, 
deficitar după cum s-a văzut, 
fapt ce neîndoielnic va contri
bui la redresarea situației <■■ 
xistente. Pentru că posibilități, 
desigur, avem !

Numai mașinile 
care n-au sosit 
sînt de vină?
Împreună cu secretarul co

mitelui ui dc partid dc la 
mina Luipeni facem calcu
lele primei zile. Din noua, 
doar două sectoare au plu
suri. Încolo...

— Pe exploatare avem un 
minus dc 685 tone - spunea, 
pe drept cuvînt supărat tova
rășul Ioan Raczck.

— Care sînt cauzele ?

— Co măsuri a întreprins 
comitetul dc partid pentru ca 
planul să fie realizat din 
prima zi a lunii ?

— S-au prelucrat sarcini
le dc plan cu toate sectoare
le, cu toate formațiile de lu
cru...

Răspunsul evaziv nu ne 
mulțumește. Insistăm pentru 
ca coordonarea activității e- 
conomice este sarcina prin
cipală a comitetului de par
tid și este răspunzător de în
deplinirea ei.

— Organizațiile dc partid 
au luat unele măsuri dar... 
(Tot evaziv n.n.) Am mers 
prost la sfîrșitul lunii. Am 
avut greutăți mai des la sec
torul VI. Conducerea tehnică 
a făcut un preliminar dar 
e în așa fel întocmit îneît 
numai în zilele lucrătoare nu 
se poate realiza planul. Alt
fel nu se poate. Tovarășii de 
la C.C.P trebuiau să vină să 
discutăm. N-au venit încă. Pe 
dc altă parte, ne lipsesc vreo 
270 de muncitori, nu ne-au 
sosit unele utilaje, avem mul
te defecțiuni electro-meca- 
nice. Asta e... E nevoie de 
efort în plus, de dotare ca să 
recuperăm minusul pe lîngâ 
planul zilnic pentru că și la 
randamente sîntem sub pla
nificat cu aproape 100 kilo
grame pe post...

Cui folosesc oare lamentă
rile și preliminarea unor ne- 
realizări ? Comuniștii de la 
Lupeni au arătat că știu să 
treacă peste greutăți. Dar nu 
invocînd mașinile care n-au 
sosit încă, defecțiunile elec- 
tro-mecanice (ca.re, să ne fie 
iertat,' sînf ale ‘ exploatării 
n.n.) Cît despre lipsa oame
nilor credem că Centrala 
cărbunelui trebuie să dea a- 
jutorul cuvenit.

Nu s-a schimbai 
nimic, dar

a apărut minusul
In loc să continue cadența 

bună luată in ianuarie, co
lectivul de la Uricani a în
cheiat prima zi a lunii cu 
peste 470 de tone restanță. 
Cauzele ?

— In prima zi am avut o 
serie de avarii care ne-au 
tras înapoi — ne spune to
varășul Mircea Rugină, secre
tarul comitetului dc partid.

— Ce măsuri au întreprins 
comitetul de partid, și orga
nizațiile de bază pentru ca 
planul să fie realizat din 
prima zi ?

— Analize s-au tăcut, s-au 
luat măsuri, aprovizionarea cu- 
materiale nu mai e o proble
mă. Nu avem nici un motiv 
să nu realizăm planul.

— Și totuși...
— Da, ne-am încrezut prea 

mull in promisiunile făcute. 
A'cum va trebui să depunem 
eforturi suplimentare și pen; 
tru recuperarea minusului. Și 
apoi, în ziua de 1, asistența 
tehnică a lost mai slabă, oa
menii au lost ocupați cu în
cheierile de lună.

— Dar organizațiile de par
tid din sectoare c*e ce n-au 
acționat incă do la sfîrșitul 
lumi trecute pentru ca pri
ma zi a lumi februarie să 
fie încheiată cu planul în
deplinit ?

— S-a discutat cu secreta
rii in ziua de 1...

— Cu alic cuvinte, nu s-a 
întreprins nimic. Cum justi
ficați nerealizarea ?

— Nu avem nici o justifi
care. Doar defecțiunile ace
lea... încolo sîntem cu toții 
răspunzători... Va trebui să 
intensificăm munca cu oame
nii.

Nu era mai ușor de pre
gătit ziua de 1 decît de recu
perat minusul ?

— Era. dar... Pînă la de
cadă recuperăm.

Dc ce -se merge oare pe a- 
ceaslă idee ?

(Urmare din pag. 1)

— Dar becuri aveți ?
— Avem și se ard într-o 

proporție îngrijorătoare. Am 
fost prin baie de foarte mul 
te ori dar situațiile despre 
care vorbiți nu mi s-au adus 
la cunoștință.

— N-ați văzut că lipsesc 
becuri, bănci ?

— ... ?l
— Oamenii reclamă npa eal- 

c’ă...
— întotdeauna oamenii vor 

reclama ceva. Am crezut că 
sînt constatările dumneavoas
tră.

„Noroc" că au fost, altfel 
s-ar fi contestat lotul pe mo
tiv că „oamenii abia așlcap- 
1ă să vină cineva să recla
me" Cp răi sînt oamenii I

Prima 
impresie și... 

adevărata 
față a 

lucrurilor
înainte de ieșirea schimbu

lui I din mină, alături de An
drei Diță, din partea serviciu
lui administrativ, am poposit 
mai mult timp printre munci
torii, răzleți, din cele două 
spații ale grupului social. După 
ora 6,30, minerii intrau în ves
tiare in șuvoi. Am interpelat 
cîleva zeci dintre ei, ascul- 
tindu-le aprecierile asupra 
condițiilor sociale existente. 
„Ne trebuie căldură mai multă 
cînd e frig afară. Apa caldă e 
insuficienta" (Dumitru Retcgan, 
Mihai Crăciunoiu, Constantin 
Boltașu,); „Dimineața e cald, 
dar în schimburile III și IV e 
un frig... (Cornel Gligor, me
canic de locomotivă; Gheor
ghe Birjoveanu, sectorul trans
port) ; „Noaptea, așteptăm ci- 
teodată și .2 ore după apă cal
dă. Unii pleacă nespălați a- 
casă. Căldură, ce să spun, es
te..." (Petre Danciu, vagonetar) 
„Nu se face curățenie, iar ae
risirea e slabă" (Gh. Moșie, 
mecanic Costică Irofle, aju
tor miner).

La ora cind am fost acolo, 
lotul era bine ; mai puțin mi
rosul greu și murdăria aflată 
.in jgheaburile.din .VfișțiaKfi,.,

Aceste ,c^.v^,te, țile minerilor 
I le-am reprodus și tovarășu
lui Ștefan Duc, șeful serviciu
lui administrativ. Iatfi-i răs
punsul : „Am adus apă și cu 
mașina, numai să nu plece oa
menii murdari acasă. După ce 
se va reglementa situația cu 
apa, altfel va fi... Mirosul de 
care se pling minerii provine 
din hainele lor de lucru. Ne 
gîndim Ia o modalitate prin 
care, periodic, să fie spălate".

In grupul social al minei Lo
nea se află o instalație de ra
ze ultraviolete. Am intrat in 
acea încăpere. Nimeni. Ordine 
desăvirșită, funcționare irepro
șabilă. Ciudat... Unii spuneau 
ca „nu funcționează cu anii" 
(Dumitru Șoiman, miner), alții 
au și uitat de existența ei 
„Da’ mai este, mă?" (Iosif Hă- 
buc, ajutor miner ; Modest Dă- 
nilă, miner). Cine se Îngrijeș
te și do... utilitatea instalației, 
de îndrumarea minerilor spre 
binefacerile ultravioletelor ?

Ar fi bine, 
dacă...

La mina Paroșeni nimeni nu 
se plinge — apă caldă la baie 
este, căldură la fel, (au grijă 
vecinii lor de la termocentra
la) vestiarele sint dotate. Totul 
ar fi bine dacă... ar mai fi și 
gratii pe pardosea la băile 
maiștrilor, dacă hainele s-ar 
usca de la un șut la altul. Ba 
se mai intimplă uneori și alt 
necaz — cind vrei să te îm
braci, i-ați hainele de unde 
nu-s !

...Conducerea administrativă 
ar trebui să mediteze la solu
ționarea problemei securității 
hainelor in vestiare — ne 
spunea Gh. Mocanu. unul din 
interlocutorii noștri.

Noi mai adăugăm : conduce
rea ar fi trebuit să soluțione
ze pînă acum această proble
mă. cit și cealaltă, privind us
carea hainelor de șut. Aflăm 
la conducerea administrativă 
că se confecționează deja u- 
merașo pentru o garderobă su
pravegheată — astfel incit, du 
pă cum am fost asigurați, în 
< urind totul va fi bine.,, de-a. 
binelea.

Cu justificări 
te poți „spăla 

pe cap“
Cînd te opărești, cînd he

muri — aceasta e părerea 
minerilor de 13 Bărbăteni des
pre apa care li se asigură la 
baie. Acestei păreri i-au dat 
glas Francisc Bardos. Octa
vian Rakoczi. Titu Mischie, 
Ștefan Drăgănescu și alți mi
neri, vagonetari, electro-lăcă- 
tuși — interlocutorii noștri 
de ieri dimineața.

Era ora 6,55. Oamenii stau 
sub dușuri de 10 minute, de 
cînd i-a adus .țugui" din mi
nă. Stau și... așteaptă tremu
ri nd. Unii au aprins și cîte o 
țigară. Ce așteaptă ? Apa 
caldă, reconfortantă pentr-u 

a-i „dezbrăca" de stratul de 
praf dc cărbune...

După un sfert dc oră. du
șurile încep să... prindă via
ță. Dar agitație... strigături dc 
protest : apa c fierbinte, o- 
părește... cum sc exprima un 
minei'. Căutăm cauza acestei 
noi... surprize. Alături într-o 
încăpere se află un cazan 
pentru reglarea ape» ce in
tră la bale. Nu se află însă 
la fața locului cel a cănii pre 
zență era mai importantă: 
instalatorul însărcinat cu re
glarea apei. Unde-1 omul cu 
pricina ? Nu-i, e absent, ab
sent pur Și simplu. Alte in
formații nu reușim să obți 
nem. Altul mi se găsea ? Aș- 
ta-i elementară lipsă de gri 
jă față dc oameni. In schimb, 
din declarațiile minerilor re 
ținem următoarele : cele în 
timplatc ieri dimineața se 
petrec și în alte zile. Oamenii 
așteaptă minute în șir chiar și 
un sfert de oră după ieșirea din 
mină sub dușuri. Noaptea, 
după schimbul 111. mai sînt 
puși și în situația că trebuie 
să umble după instalatorul 
care dirijează alimentarea 
băii cu apă. Altfel n-au apa. 
Ce mai reclamă minerii ? 
Temperatura scăzută atît din 
baie cît și din vestiar — gea
murile nu sînt toate închise, 
iar caloriferele rămîn mult 
timp reci. Dc aici și o altă 
nemulțumire întrutotul justi
ficată : hainele dc lucru nu 
se usucă în dulapurile de 
sîrmă Și oamenii trebuie să 
le îmbrace în ziua următoare 
tot ude. Augustin Vulturaru 
și alți mineri ne-au argumen

— Uraaa ! trei șoareci i-am dat gata...
— Da, dar au mai rămas și pentru schimbul celălalt... 

Partea lor '■

tat „pe viu" această situație.
De ce aceste anomalii ? 

Gospodarul minei, Ion Ioana 
ne-a „servit" mai multe jus
tificări în acest sens. Justifi 
cările nu le înșirăm. In 
schimb, propunem în atenția- 
factorilor răspunzători de la 
mină și centrală remedierea 
neajunsurilor constatate, lua
rea c’e măsuri care să prevină 
repetarea lor.

Te speli 
de la țeava
La Lupeni se pare că nu 

se cunoaște noțiunea de duș. 
Cel puțin la baia de la etaj..- 
nu este unul măcar. Oamenii 
se spală c?e la țeava.

— Cum e apa ? întrebăm 
la întâmplare.

— Acuma e caldă, dai; câteo
dată... te pomenești că îți vi
ne ca un sloi în cap — Vasî- 
le Timar.

— Pînă mai zilele trecute 
a fost un frig în baie... In ves
tiarul pentru haine dc lucru 
nu e lumină suficientă și nu 
se face curățenie ca lumea. 
Cît despre dușuri, nu sînt de 
vreun an — Mihai Cosma.

— Duminica, deși sîntem 
comandați la șut, nu prea a- 
vem apă caldă. Stăm dezbră
cat i ?i strigăm pînă ne au
de mecanicul și ne dă apă 
caldă. Nu-i frumos. $i-apoi 
hainele nu se usucă, le îmbră
căm tot ude. Ne îmbolnăvim. 
După o lună hainele putre
zesc — Dumitru Grădinaru.

— Noul vestiar e frumos, 
nimic de zis, dar n-avem un
de pune prosopul, papucii. 
Tot la hainele murdare le 
ducem că n-avem unde —
Mihai Hricica

Cam multe mărunțișuri de 
felul acesta, și mai sînt, nu le 
putem spune toate. Acesta 
nemulțumesc pe minerii de 
la Lupeni. Ce-ar fi ca cei ce 
răspund prin natura sarci
nilor de serviciu dc aceste 
condiții să facă baie la un 
loc cu minerii ? Măcar cîte
va zile să se spele la... țea- 
vă. Poate le-ar simți și ar 
întreprinde totuși ceva. Că 
prea sînt multe reclamațiile.

„E cald 
și bine !“

...La mina Livezeni — putui 
Maleia — am intrat, inițial, 
in vestiarul maiștrilor. Ne-a 
întâmpinat... volbura aburilor 
și acordurile, estompate, ale 
unei melodii. Caloriferele 
excesiv de fierbinți. De dinco
lo, din baia centrală a mineri
lor, de asemenea, se... aud ri-

sete și voci vesele. Vorba a- 
'cea : „Ziua bună se cunoaște 
de dimineața" 1 E ora 6,20. O 
mare parte a minerilor din 
schimbul IV se află deja sub 
dușurile calde. Nu-i greu s,i 
deslușești pe fețele lor îmbu
jorate mulțumirea („Noi, cei 
din schimbul IV am lost... frun
tea în prima zl a lui februa- 

' E cald și bine. Stăm de 
vorbă cu cițiva mineri. Cu IIie 
Bodeanu, cu Ion Mitran, cu 
Petru Vladislav. Și cu vagone
tarul Aurel Pița. ..Nu no putem 
plinge do lipsa căldurii. A- 
cum vreo două săptămînl, nu 
ne ajungea apa caldă. O con
sumau cel de In ..regie", care 
pătrundeau în baie înaintea 
noastră și „uitau" robinetele 
deschise. S-a rezolvat însă a- 
ccaslă problemă. Acum intrăm 
’oți deodată. E cam Inqhesuia- 
lă, dar merge"......Am vrea să
vă mai spunem că se făcea 
multă gălăgie înainte, cînd c- 
ra cazul, pe tema curățeniei.-Și 
culmea e că procedau astfel si 
cei care nu se îngrijeau deloc 
s-o mențină.,."

O întrebare lotuși : Nu se 
poate afla o soluție pentru ca 
hainele dc stradă, cu care vin 
minerii la șut, să nu se păs
treze în același dulap de sîr
mă cu cele în care pornesc 
spre fronturile de lucru ?

Condiții 
propice

La ora ieșirii din schim
bul IV, la baia minerilor de 
la E.M. Dîlja am solicitat 

mai multor mineri opiniile 
lor in legătură cu condițiile 
ce le sînt create pentru a se 
îmbăia după ieșirea din mi
nă. Răspunsurile, la unison 
an fost pozitive. In momentul 
de față la fiecare schimb se 
asigură în permanență apă 
caldă, căldură în vestiare. De 
altfel aceleași constatări le-am 
făcut și noi.

— Situația s-a îmbunătățit 
simțitor în ultimul timp, ca 
urmare a reparațiilor execu
tate Pe o porțiune de cca. 40 
dc metri la conducta de aduc- 
țiune a apei termoficate de 
la centrală — ne spunea to
varășul Alexandru Macula, 
supraveghetor al băii mineri
lor. In aceste zile se lucrează 
la zugrăvitul și vopsitul in
tegral al băii și vestiarelor. 
De asemenea, în perspectivă 
se va îmbunătăți și încălzirea 
birourilor exploatării. Nu se 
puteau face toate acestea mai 
din toamnă ? Poate se trag 
niște învățăminte.

„Unde ești 
fericirea 
mea ?“

Ora 6,15. In baia mineriloi 
dc la mina Aninoasa își fac 
apariția primii mineri. In 
compartimentul cu dușuri 
e... răcoare. In garderobă 
frig dc-a binelea. Paznicii 
Gheorghe Moldovan și Iosif 
Pop, încoloșmănați. se plîng 
că le-a intrat frigul în oase...

— $i să vedeți cînd vin mi
nerii ce-o să fie! Multi nu

<£)

<£)

<£)

® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

Să găsească ecou !
Investigația noastră de ieri dimineața la minele din 

Valea Jiului a dat în vileag faptul că nu peste tot există o 
atenție și grijă gospodărească permanentă pentru ca mun
citorii și cadrele tehnice, la ieșirea din mină, să găsească 
condiții corespunzătoare la baie. Sînt gospodari și gospo
dari. Acolo unde exigența față de aceștia din partea orga
nelor de conducere colectivă este scăzută, funcționalitatea 
băilor nu e cea dorită, aspectele gospodărești așișderea, 
începînd cu temperatura apei, căldura din vestiare, func
ționarea instalațiilor de ventilație și iluminat in încăperi 
și terminînd cu aspectul curățeniei — la un mare număr 
de băi au fost găsite serioase deficiențe.

Baia îndeplinește și ea rolul unei rotițe cu scop bine de
terminat in angrenajul complex al mijloacelor menite să 
asigure condiții de muncă șl de viață optime pentru mineri 
și întregul personal din subteran. Este un lucru elementar, 
mai ales acum, in anotimpul friguros, ca apa Ia baie să 
fie caldă ! Altminteri e in joc sănătatea oamenilor pe care 
îi deservește. Iată dc ce constatările negative reieșite cu 
prilejul raidului nostru trebuie să găsească urgent ecou la 
toți factorii răspunzători de gospodărirea băilor de la ex
ploatările miniere din bazin. Fără amînări!

înțeleg că n-avem nici o vină 
pentru temperatura aceasta 
și că le dăm hainele reci -i 
ne cam zic mărunt din buze...

Constatăm că geamurile nu 
sînt sparte (cum se credea) 
ci pur și simplu nu se închid. 
Treabă grea și care, sîntem 
Informați, dăinuie de mult.

In baie se pornesc dușuri
le. Cîteva. Dintr-iin șir de 14 
curg trei. Se string trei nu
trii mineri la cile un l"ș. 
Restul așteaptă... si... norc" că 
tremură. Se mai încălzea Ne 
apropiem c’e un grup. I. m 
duș. Minerul Ion Alea d< la 
sectorul II. mecanicii Gheor
ghe Pînjeru și Nicolai Po
pescu fac o... „triadă" In 
duș. La altul (care curge) mi
nerii Marin Hurmuzeu. Gh. 
Lupușor, Constantin Ghera- 
sim și lăcătușul Marcel But- 
naru își exprimă ,.în cuartet" 
indignarea pentru Starea de 
lucruri. In timp ce se săpu
nesc... Cineva, așteptînd apa 
la un duș cînta .Unde ești 
fericirea mea" ?... Hazfliu I

— Multă vreme n-a existat 
nici ușa asta, ne spunea mi
nerul Vasile Focșăncanu oi
nă cînd tovarășul prim-mais- 
tru Blaj a făcut-o cu dulghe
rii sectorului II.fFrumos I Azi- 
mîine vor veni de-acasă cu... 
căldura necesară 1)

In vestiar, răcoare bocnă. 
Multe din hainele de lucru 
ude. minerii le găsesc tot 
ude. In firig nu se pot usca.
Pe calorifer... nu încap toate. 
Deci... Deci.

b-am căutat pe directorul 
adjunct, ing Florian Tălu. ca
re răspunde administrativ și 
de această stare Nu l-arn gă
sit. 11 întrebăm pe această 
cale : De cîte ori vi s-a atras 
atenția de situația băi mine
rilor, tovarășe directo» ad 
junct ?

N-ar strica 
un duș 
rece...

„La baia noastră, a munci
torilor minei Vulcan, sint con
diții' buni* în tqhtk- privințele. 
Inlotde_aun<3, gșje, .<țpâ caldă..." 
(Gheorghe Becheru. ajutor de 
miner) „E calci, hainele de șut 
se usucă bine, avem un vesti
ar frumos, minerul poale sa 
vină elegani îmbrăcat, cu cra
vată la gîl... Uneori, sus. la 
dușurile de la etaj nu prea vi
ne apa caldă. Muncitorul 
transpirat, bate nervos în țevi. 
Omul caro este pus pe fieca
re schimb să regleze apa să 
fie prezent cînd se iese si se 
intra în șuti" (Gheorghe Tiv- 
dă, miner. Constantin Vlad. 
vagonetar, Adalbert Elekeș, 
semnalist la puț) „Mai sini si 
dușuri lipsă, unele nu merg... 
Ne îngrămădim, pierdem timp" 
(Gheorghe Floca, miner). Mi
nerul șef de schimb Francisc 
Silvester deslușește ceva din... 
baiul băii : „Sus, nu-i a- 
pă, alteori curge slab. In lip
sa supraveghetorului unii 
muncitori fac ce vor cu robi
netele. Jos, se dă drumul nă
vală și sus nu mai avem pre
siune. Nu închid dușurile du
pă baie..." însoțiți de maistrul 
Emil Rîpa, care se ocupă cu 
întreținerea electrică și meca
nică, coborîm și dăm dc ade
vărul „țîșnitor"... din toate ro
binetele. Apa se scurgea in 
voie și nici un om... Ăsta in 
timp ce supraveghetorul Du
mitru Ciuraru — și am iflat 
că și colegul său Cosi el Tro- 
fin, procedează asemănător — 
stătea liniștit la punctul ter
mic... Atragem atenția maistru
lui — și dinsul e răspunzător 
de asta I — că supravegheto
rul se cuvine să-și facă mai 
conștiincios datoria.

Observăm că instalația <te 
raze ultraviolete nu răspunde 
„la apel". Inginerul mecanic 
șef Nicolae Radu răspunde in
să... „Acum 4 ani am avut, s-a 
descompletat. N-a trăit mult..." 
De ce ? „N-a fost interes din 
partea conducerii minei, a 
noastră..." (s.n.) „De ce?" in
sistăm. „N-a mai urmărit ni
meni..." ..De ce ?“ Așa sîntem 
noi, ziariștii insistăm incă o- 
dală la adresa conducerii mi
nei, a directorului adjunct a 
organizației de sindicat. N-ar 
strica un duș rece...
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REUNIUNEA MULTILATERALA
DE LA HELSINKI

Cuvîntul reprezentantului României
HELSINKI 2 (Agerpres). — 

Trimisul special, Dumitru Ți
nu, transmite ; In cadrul reu
niunii multilaterale de la Hel
sinki, consacrată pregătirii 
conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare 
vineri, au luat cuvîntul repre
zentanții Olandei, Irlandei, 
Norvegiei, Marii Britanii și Ro
mâniei.

In cuvîntul său, locțiitorul 
șefului delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti, a 
prezentat poziția tării noastre 
fată de problemele ce se cir
cumscriu primului punct al 
ordinei de zi a viitoarei con
ferințe qeneral-europene pen
tru securitate și cooperare.

De la începerea celei de-a 
doua laze a consultărilor. a 
spus reprezentantul României, 
au fost prezentate numeroase 
documente care conțin propu
neri deosebit de utile, conce
pute într-un spirit constructiv. 
In ordine logică, considerăm 
că este de dorit să se proce
deze cit mai curind la redac
tarea în comun a ceea ce ur
mează să fie primul punct al 
ordinii de zi a Conferinței 
pentru securitate și coopera
re. Avem in vedere documen
tele reuniunii care conțin pro
punerile precise formulate de 
delegațiile Elveției, Uniunii So
vietice, României, Belgiei, Ita
lie:’. Austriei. Suediei. Iugos
laviei, Olandei, Spaniei.

După ce a arătat că dezba
terea angajată asupra chestiu
nilor politice de substanță a 
pus în lumină preocuparea co
mună de a da viitoarei Confe
rințe semnificația unui eve
niment major pentru edificarea 
unui sistem durabil de securi
tate și cooperare in Europa, 
reprezentantul României a 
spus : Apare evident faptul că 
realizarea securității reclamă 
nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu folosirea for
ței, in nici o formă și in nici 
o împrejurare. Aceasta este 
premisa esențială, destinată să 
așeze raporturile între .state 
pe baze noi, calitativ superi
oare. Subliniind că securitatea 
europeană trebuie concepută 
ca un sistem de angajamente 
liber consimțite, clare și pre
cise, din partea tuturor state
lor. vorbitorul a relevat că a- 
semenea angajamente vor tre
bui să fie însoțite de măsuri 
concrete care să excludă re
curgerea la forța sau la 
menințarea cu folosirea ei în 
relațiile dintre state, care

ofere tuturor țărilor garanția 
deplină că vor fi la adăpost 
de orice act de agresiune și 
care să asigure condițiile ne
cesare pentru ca toate națiu
nile să se poată dezvolta li
ber, conform propriei lor voin
țe și să poată coopera pe ba
za respectului principiilor fun
damentale ale dreptului inter
național.

A reieșit în mod unanim 
din dezbateri necesitatea de a 
defini cu precizie principiile 
fundamentale ale relațiilor în
tre state în Europa. Delegația 
română consideră că este ab
solut necesar să se ajungă la 
enunțarea clară și completă a 
principiilor care să guverne
ze raporturile între state. Es
te imperios necesar ca aceste 
principii să fie aplicate in 
mod permanent, integral, de 
către toate statele și fată de 
fiecare stat.

A fost, de asemenea, rele
vată, a spus reprezentantul 
României, importanta abordării 
aspectelor militare ale securi
tății, precum și a realizării u- 
nor măsuri destinate să spo
rească stabilitatea și încrede
rea pe continent. Aceasta, 
deoarece realizarea unor mă
suri practice de dezangajare 
militară și dezarmare trebuie 
să ducă la consolidarea securi
tății fiecărui stat și a Europei 
în ansamblu. Examinarea unor 
astfel de măsuri practice tre
buie să se efectueze, după pă
rerea noastră, cu participarea 
tuturor țărilor interesate.

Schimburile de vederi des
fășurate au pus în lumină im
portanța deosebită a folosirii 
în exclusivitate a mijloacelor 
pașnice pentru reglementarea 
diferendelor existene sau care 
ar putea apărea între statele 
Europei.

a-

să

ci dată in plus, factorii de 
răspundere in domeniul mo
netar c-în țările occidentale 
s-au lăsat surprinși de eveni
mente. Cînd, cu o săptămînă 
în urmă, comitetul .celor 20" 
se reunea la Paris pentru o 
sesiune de trei zile, exista o- 
pinia că lucrările sale vor 
începe sub auspicii favorabi
le. Dolarul părea să aibă în
că, în esență, o poziție bună 
la majoritatea burselor de 
schimb. Oare acest lucru nu 
oferea experților comitetului 
tot timpul și toată liniștea ne
cesare pentru pregătirea re
formei ? Chiap în acea zi în
să, cu numai două ore înain
tea deschiderii sesiunii, Ban
ca Națională elvețiană a luat 
grava hotărire de a nu mai 
susține cursul devizei ameri
cane.

Dacă anunțarea acestei mă
suri nu a generat in străină
tate. imediat, o foarte mare 
neliniște (deși venea la cîte- 
va ziie după instituirea în 
Italia a dublei piețe valuta
re), aceasta se datorează cal
mului afișat de înseși oficia
litățile elvețiene. Ele consi
derau că au de făcut față u- 
nor dificultăți pasagere, da
tora*?. in special, faptului că

PRAGA 2 (Agerpres), 
La Pr-aga, în cadrul „< 
ligii europene" la tenis 
masă, selecționata Cehoslova
ciei a învins cu scorul
5— 2 echipa Angliei.

★
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— Turneul internațional mas
culin de tenis desfășurat la 
Des Moines (I.O.W.A.) s-a în
cheiat cu victoria jucătorului 
american Clark Graebner. In 
finală, Gîaebner l-a întrecut 
în trei seturi cu 7—5. 5—7,
6— 3 pe tenismanul grec Niko
la Kalogheropoulos.

★
HAGA 2 (Agerpres). — 

„Festivalul șahist“ din Olan
da se apropie de sfîrșit, iar 
lupta se menține strînsă în 
clasamentele celor trei tur
nee.
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Adunarea festivă de la Moscova 
consacrată aniversării Tratatului 

de prietenie româno-sovietic
MOSCOVA 2 — Corespon

dentul Agerpres. Laurențiu 
Dută, transmite: La 2 februa
rie, la Casa Sindicatelor din 
Moscova 
festivă a 
menilor 
împlinirii 
semnarea 
mânc-sovietic de prietenie, co
laborare și asistență mutuală.

In prezidiul adunării au luat 
loc G. I. Voronov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., V. 1. Dolghih. secre
tar al C.C. al P.C.U.S., G. S 
Dzotenidze, vicepreședinte ai 
Prezidiului Sovietului Suprem

a avut loc adunarea 
reprezentanților oa- 
muncii, consacrată 
a 25 de ani de la 
primului Tratat ro-

al U.R.S.S., M. A. teseciko, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., V. I. 
Konotop, prim-secrelar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S.. președintele Conduce
rii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, mi
niștri, alte persoane oficiale.

In prezidiu au luat loc de 
asemenea, Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României in U- 
niunca Sovietică, delegația 
A.R.L.U.S. condusă de Ion Jin- 
ga, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, aflată la Moscova.

Lulnd cuvîntul, M. A. tese- 
ciko a evocat relațiile multila
terale dintre cele două țări in 
anii care au trecut de la sem
narea primului tratat.

A luat cuvîntul ambasadorul 
roman, Gheorghe Badrus, care 
a făcut o amplă prezentare a 
succeselor dobindile dc oame
nii muncii din țara noastră, a 
relevat pe larg relațiile de 
prietenie frățească și colabo
rare multilaterală dintre Ro
mânia și U.R.S.S., evidențiind 
importanta Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și 
U.R.S.S,, încheiat in iulie 1970.

Un mesaj 
al președintelui 
R.D. Vietnam

♦-------

Saigon

mixte cvadripartlte
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In legătură cu tratatul privind 
bazele relațiilor și

BONN 2 (Agerpreș). — 
Bundesratul vest-german (Ca
mera landurilor), avînd in pre
zent majoritatea creștin-demo- 
crată, a respins vineri, la pri
ma lectură, tratatul privind ba
zele relațiilor dintre Republi
ca Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei. 
Raportul de voturi a fost de 
21 contra 20 de voturi.

După cum precizează agen-

tia D.P.A., chiar dacă forul le
gislativ suprem va rămine pe 
aceeași poziție și după con
sumarea celei de-a doua lec
turi, ratificarea tratatului este 
totuși posibilă intrucît Bundes- 
tagul (Camera Inferioară) are, 
in asemenea situații, dreptul 
de ratificare cu o majoritate 
absolut chiar și după o res
pingere in Camera landurilor.

masă deschisă în acest centru 
universitar, a avut joi aceeași 
soartă, in urma unei ciocniri 
intre polițiști și aproximativ 
300 de studenți. Studenții par
ticipau la o demonstrație, ce- 
rind îmbunătățirea condițiilor 
de învățămînt și protestînd 
împotriva sancțiunilor impuse 
unor colegi ai lor, pe care le 
considerau injuste.

ii

(„LE MONDE")
băncile comerciale italiene, 
aflate In strînse relații de a- 
faceri cu cele elvețiene, 
lichidau rapid conturile 
care le aveau la acestea din 
urmă, în temerea unei dete
riorări a cursului lirei pe 
piața financiară. Aceste Q- 
perațiuni determinau bănci-

își 
pe
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italiene să vindă, pentrule _ _
a-și procura fondurile nece
sare, cantități importante de 
dolari, pe care Banca Națio
nală elvețiană se temea că va 
trebui să le absoarbă. Or, in
tr-o țară de dimensiuni mo
deste, afluxul de capitaluri 
străine poate avea ca efect 
completa dezorganizare a sis
temului monetar intern. In 
perioada martie—saptembrie 
1971, de pildă, intrările ma
sive de dolari au provocat o 
sporire cu aproape 40 la su
tă a masei monetare inxeme, 
ceea ce explică, în parte, fap
tul că de atunci Elveția cu
noaște una dintre cele mai 
ridicate rate ale inflației din 
lume. Oficialitățile elvețiene

au hotărît, cu acel prilej, să 
nu mai fie confruntată nicio
dată de această experiență. 
Iată de ce, săptămînă trecu
tă, ele au decis instituirea 
cursului flotant al francului 
încă de la primul semnal de 
alarmă.

La o săptămînă după aceas
tă hotărire, nu se mai consi
deră că ar fi vorba de un 
simplu accident. Desigur, au
toritățile elvețiene se abțin 
de la orice declarație, dar se 
pare că revenirea promptă la 
paritatea oficială este pentru 
ele foarte problematică. La 
Berna sînt examinate toate 
soluțiile posibile, inclusiv cea 
a instituirii unei duble piețe.

Faptul capital este că dola
rul a slăbit progresiv în ra
port nu numai cu francul el
vețian. oi cu toate monedele 
vest-europene. Anunțarea con
siderabilului deficit al balan
ței comerciale a Statelor U- 
nite a reamintit, în mod in
oportun. că, în ciuda multi
plicării reuniunilor experți- 
lor. nici una din problemele 
de fond nu a fost rezolvată. 
Se constată acum că reinstau- 
rarea încrederii în dolar nu 
se bazează pe argumente soli
de...

® Revenit din vizitele 
fectuate in India și Tailanda. 
primul ministru al Laosului. 
prințul Suvanna Fuma, și-a 
exprimat speranța — intr-o 
declarație făcută la Vientiane 
— că tratativele de pace ce 
se desfășoară intre reprezen
tanți ai guvernului său și ai 
Frontului Patriotic Laoțian, vor 
duce in curind la încetarea 
focului pe teritoriul țării — 
informează 
Press

agenția
International.

e-

United

© Ministrul chilian al Invă- 
țămîntului, Jorge Tapia, a a- 
nunțat in cadrul unei cuvîntări 
radiotelevizate, că guvernul 
președintelui Allende a elabo
rat un proiect de lege (care 
va fi trimis, spre aprobare, 
parlamentului), privind reorga
nizarea procesului educațional 
in Chile. Potrivit acestui pro
iect, in Chile vor fi create, in 
1973. peste 64 000 locuri in u- 
niversități, dind un acces mai 
mare celor care vor să-și con
tinue studiile Ia un nivel su
perior.

Telex
In grupa maeștrilor, înain

tea ultimei runde, 
Ghițescu se află pe 
loc al clasamentului cu 
puncte, urmat la o jumătate 
de punct de argentinianul 
Quinteros, și apoi la un punct 
de un grup format din pa
tru concurenți : Gerusel și 
Hecht (ambii R.F. a Germa
niei). Sax și F. Portisch (am
bii Ungaria). Cîte 8.5 punc
te au totalizat iugoslavii An- 
tunaci și Kurajița. In penul
tima rundă. Ghițescu a remi
zat cu Hecht, rezultat consem
nat și în partida Reicher — 
F. Portisch.

Ambele reprezentante ale 
României în turneul feminin 
au obținut victorii in runda 
a 14-a : Polihroniade a cîști- 
gat la O-Sherry și Teodores- 
eu la Ferrer. O curiozitate a

Theodor 
primul 
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HANOI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătoririi Anului 
Nou vietnamez, președintele
R. D. Vietnam, Ton Duc Thang, 
a adresat poporului un mesaj 
in care a subliniat că încheie
rea războiului a fost obținută 
datorită politicii juste a Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam si Frontului Național 
dc Eliberare, fermității și e- 
roismului poporului vietnamez 
și armatei sale. Această vic
torie, a subliniat președinte
le, este inseparabilă de ajuto
rul și sprijinul țărilor socialis
te, al oamenilor iubitori de 
pace din întreaga lume, inclu
siv al forțelor progresiste din
S. U.A.

Ton Duc Thang a relevat, 
de asemenea, că încheierea a- 
cordului privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii in 
Vietnam, reprezintă doar un 
început, principalul constînd, 
in prezent, in respectarea Iul 
strictă de către toate părțile.

Prima ședință a 
Comisiei militare

SAIGON 2 (Agerpres). — 
La Saigon a avut loc, la 2 fe
bruarie, prima ședință a Co
misiei militare mixte cvadri- 
partite, la lucrările căreia au 
participat conducătorii dele
gațiilor R.D.V., S.U.A. G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud și administrației de la 
Saigon. Printre altele. Comi
sia a discutat problemele le
gate de securitatea grupelor 
de control ale Comisiei inter
naționale in vederea exercită
rii atribuțiilor încredințate.

0

Convorbiri 
la nivel înalt 

anglo- 
americane

^Faptul divers
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NEW YORK (Agerpres). — 

Meteoritul care a căzut Ia 8 
februarie 1969 In partea de 
nord a Mexicului este fel 
mal vechi obiect din sistemul 
solar cunoscut de către om. 
provenit, probabil, din prime
le materiale condensate din 
norul Interstelar original — 
a anunțat miercuri, la New 
York, dr. Gerald Wasserburg 
de la Institutul dc Tchnolo 
gle din California. Virsla me
teoritului din care au fosl 
recuperate materiale in gre
utate de peste o tonă, este 
de peste 4.6 miliarde ani, a 
dlcă cu peste 600 milioane 
de ani mai mare docil cele 
mai vechi roci selenare re
coltate in cadrul misiunilor 
„Apollo". Analiza compoziți
ei chimice a materialului In
dică, după aprecierea savan
tului american, faptul că es
te posibil ca acesta să se fl 
condensat la Începutul proce
sului dc formare a sistemu
lui solar șl să fl evoluat a- 
pol pe o orbită solară for- 
mlnd nucleul unei comele. 
Deși mostrele mai vechi de- 
cit planetele sistemului solar 
au străbătut in cădere stra
turile atmosferei terestre, e- 
le nu au lost „contaminate" 
datorită densității și omo
genității compoziției. păs- 
trind virtual proprietățile și 
structura căpătate la forma
rea masei originale a meteo
ritului.

— din care 32 sub apă — 
șl va cosla circa 366 milioa
ne lire sterline.

.-fi-

BONN (Agerpres). — Un 
comerciant vest-greman din 
localitatea Hanau (landul 
Hessa) a oferii spre vinza- 
re Institutului de fizică nu
cleară Max Planck din Hei
delberg, un meteorii de 300 
de kilograme de provenlen 
(ă sud-alrlcană. Excel 
negustor susține că 
..dar ceresc" i-a fost... 
dc un african pentru 
de 100 rands (640
francezi). Se pare că mai e- 
xistă insă o serie dc dificul
tăți intrucît... exporturile de 
meteoriți sini supuse unei 
reglementări deosebit de 
stride.

acest 
cedat 
suma 
franci

★

★

LONDRA (Agerpres). — 
I Ministrul britanic al trans- 
I porturilor, John Peyton, a I anunțat in Parlament că o 

decizie finală în problema 
construirii tunelului pe sub I Canalul Minecii nu este pre
vizibilă in viitorul apropiat. 
Guvernele britanic și fran
cez, a menționat el, exami
nează in prezent rezultatele 
studiilor întreprinse de co
misia tehnică mixtă, inclusiv 
aspecte 
iedului 
ciilor.

După 
proiectelor estimative. 
Iul, care va lega localitățile 
Calais și Dover, ar urma să 
aibă o lungime de 53 de km <_______

WASHINGTON (Agerpres). 
— Automobilul în care se 
afla președintele John F. 
Kennedy în momentul în ca
re a lost asasinat, la 22 no 
iembrie 1963, la Dallas, va 
li oferit muzeului ..Ford" din 
Greenwich Village. statul 
Michigan. In cazul în care 
Institutul Edison, administra
tor al muzeului, va refuza 
să primească automobilul, a 
tunel constructorul va pro
ceda, după cum a declarat 
recent, la distruqerca acestu
ia, intrucît a dat asigurări 
că nu va fi nici vindut și 
nici folosit 
citare.

i nici vindul 
in scopuri publl-

•k

(Agerpres). — 
,Hawker Siddeley A- 
, a doua mare produ

legate de costul pro- 
și evaluarea benefi

cum se știe, potrivit 
tune-

LONDRA 
Firma 
viation'. 
cătoare de avioane din An
glia, a anunțat că studiază 
planurile de construire a u- 
nui aparat cu decolare scur
tă, capabil să acționeze pe 
piste semiamenajate (pămint 
iarbă etc). Noul lip de avion 
se va numi .,HS 146“ și va 
avea o capacitate de trans
port de 70 pină la 100 de 
persoane. Avionul „HS 146" 
este prevăzut să efectueze 
primul său zbor în 1975, iar 
un an mai tirziu să fie dat 
in exploatare.

Atac pirateresc împotriva 
unei nave de pescuit cubaneze

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina infor
mează că, recent, a avut loc 
un nou atac pirateresc împo
triva unei nave de pescuit cu
baneze. în largul Insulelor 
Bahamas. Nava cubaneză a 
fost atacată cu tir de mitralie
re și grenade de o șalupă ra-

pidă, al cărei echipaj era for
mat din contrarevoluționari 
ale căror baze se află pe te
ritoriul Statelor Unite și ca
re se bucură de aprobarea și 
sprijinul autorităților navale 
americane — subliniază Pren- 
sa Latina. In urma atacului, 
unul din membrii echipajului 
navei cubaneze a fost rănit.

WASHINGTON 2 
preș). — In cursul 
întrevederi din cadrul con
vorbirilor oficiale dintre pre
ședintele Richard Nixon și 
premierul britanic, Edward 
Heath, s-a procedat — după 
cum a afirmat secretarul de 
presă al Casei Albe, Ronald 
Ziegler — la un larg tur de 
orizont al situației interna
ționale. Au fost abordate, în
tre altele, problema situației 
din Indochina, relațiile est-vest, 
convorbirile pregătitoare pri
vind conferința general-euro- 
peană pentru securitate și 
cooperare, raporturile • dintre 
S.U.A. și Piața comună lărgi
tă. La întrevedere au fost 
prezenți Henry Kissinger și 
secretarul guvernului englez, 
Burke Trend.

(Ager- 
primei Noul declin al dolarului

paritatea 
a că- 
și la

3,7535 franci). Sub 
inferioară (3,1500 mărci) 
zut moneda americană 
Frankfurt pe Main.

La originea noului 
de slăbiciune a dolarului 
află deficitele uriașe ale ba
lanțelor de plăți Și comercia
lă americane în anul 1972, 
pasivul bugetar de 12 miliar
de dolari preconizat de Ad
ministrația S.U.A. pentru e- 
xercițiul financiar viitor șî» 
în sfîrșit. dorința Statelor U- 
nite, exprimată oficial, de a 
se proceda la o nouă ajusta
re a cursurilor de schimb.

După o scurtă acalmie sur
venită miercuri, care s-a da
torat — potrivit observatori
lor — intervenției concerta
te a băncilor centrale în ziua 
precedentă, dolarul S.U.A. a 
oscilat din nou joi în jurul 
limitelor minime ale cursuri
lor sale oficiale pe principa
lele piețe vest-europene și în 
Japonia.

La Zurich, unde Banca Na
țională elvețiană nu mai in
tervină în sprijinul dolarului 
de la 23 ianuarie, moneda a- 
mericană a fost cotată 
3,5970 franci, cu mult 
nivelul minim oficial

acces 
se

@ In urma trecerii uraga
nului ..Hortensia", in reqiuni- 
le nordice ale Madagascarului 
și-au pierdut viața 12 persoa
ne, iar 30 000 de persoane au 
rămas fără adăpost. Uraganul 
a pricinuit pagube însemnate 
agriculturii, îndeosebi plantați
ilor de orez.

Vicepreședintele
Agnew, a sosit

S.U.A., 
joi in 

capitala Tailandei, Bangkok — 
cea de-a treia etapă a turneu
lui său sud-est-asiatic. Agnew 
are misiunea de a explica po
litica americană față de țările 
din această zonă după înceta
rea intervenției militare direc
te a

ts 
sub 
(de

S.U.A. in Vietnam.

In Chile vor avea loc, 
martie, alegeri perlamen- 
Potrivit declarațiilor re-

•
la 4 
tare. .. .. __________  __
prezentanților Comisiei speci
ale însărcinate cu supraveghe
rea bunei desfășurări a scru
tinului electoral, in acest an 
— pentru alegerea celor 150 
de deputați și 25 de senatori 
din totalul de
pentru locurile Camerei Depu- 
taților și 39 pentru fotoliile 
senatoriale — vor vota apro
ximativ 4 500 000 de electori, 
reprezentind aproape jumăta
te din populația țării.

© Un avion militar de ti
pul ..Starfighter F-104", aparți- 
nind forțelor aeriene vest-ger- 
mane. s-a prăbușit, joi, in a- 
propiere de localitatea Mem
mingen, in sudul R.F. a Ger
maniei, a anunțat Ministerul 
lederal ai Apărării. Pilotul a- 
paratului și-a pierdut viața in 
timpul accidentului.

TO EmETlTQ

323 candidați

Q După ce, recent, autori
tățile spaniole au inchis facul
tățile de drept, medicină și ști
ințe exacte ale Universității 
din Valladolit, Facultatea de 
litere și filozofie, singura ră-

© O cameră do televiziune 
automată a fost instalată, pe 
insula părăsită Haeimay, din 
arhipelagul islandez, pentru a 
transmite imagini din acest 
pămint pîrjolit de erupția vul
canului Heiqaffell. In acest fel, 
televiziunea islandeză dă curs 
sugestiei celor peste 5 000 de 
sinistrați evacuați de pe insu
lă, precum și geologilor, care 
vor să studieze interesantul 
fenomen al erupției acestui 
vulcan, după o perioadă de 
inactivitate de șase milenii.

SIMBĂTA. 3
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Soarele răsare la ora 7,33 
și apune la ora 17,28. Zile 
trecute din an — 34. Zile ră
mase — 331.

EVENIMENTE

• 1930 — R.D. Vietnam — 
a fost creat Partidul Comunist 
din Indochina (din martie 
1951 — Partidul celor 
muncesc din Vietnam).
• 1973 — Reuniunea

nală a Comitetului pentru 
unificarea organizațiilor poli
tice din Egipt și Libia — 
in cadrul Comandamentului 
unificat egipteano-libian:

ce

fi-

Telex Sport Telex
acestei runde a 
faptul că toate 
fost 
gre.

In
nou ... .
Polihroniade, care împarte a- 
cum poziția de lideră cu Ivan- 
ka (Ungaria) — ambele a- 
vînd cîte 10 puncte. Situația 
este însă destul de complica 
tă pentru a putea prevedea pe 
viitoarea cîștigătoare a tur
neului. intrucît la o jumăta
te de punct și cu cîte o parti
dă întreruptă urmează în cla
sament Katia Tovanovîci (Iu
goslavia) si Hardston (An
glia). iar fosta lideră, Liubi- 
ța Jivkovici (Iugoslavia), to
talizează ,9 puncte si are, de 
a<emeneă, o partidă întrerup
tă.

Turneul feminin, care reu-

constituit-o 
victoriile au 

realizate cu piesele ne

clasament a trecut din 
pe primul loc Elisabeta

nește 18 șahiste, contează și 
ca turneu zonal pentru cam
pionatul mondial.

Fostul campion mondial 
Mihai Tal (U.R.S.S.) și com
patriotul său V. Balașov se 
află în fruntea clasamentului 
grupei marilor maeștri cu ci
le 9,5 puncte. In runda a 14 a, 
Tal l-a învins în 26 de mu
tări pe olandezul Hartoch, iar 
Balașov a cîștigat in fața lui 
Szabo.

★
LAUSANNE 2 (Agerpres). 

— La Lausanne se desfășoară 
în aceste zile lucrările Comi
siei executive a Comitetului 
international olimpic (C.T.O.), 
punctul principal înscris pe 
ordinea de zi fiind desemna
rea orașului ce va găzdui O- 
limpiada 
Membrii

albă din anul 1976. 
Comisiei C.I.O. vor

studia dosarele prezentate de 
orașele Innsbruck (Austria), 
Tampere (Finlanda), Lake Pla- 
cit (S.U.A.) și regiunea Mont 
Blanc cu centrul la Chamonix 
(Franța). In principiu, a fost 
stabilit ca alegerea viitoarei 
gazde a Jocurilor Olimpice de 
iarnă să fie făcută luni,

★
NEW YORK 2 (Agerpres). 

— Cea de-a treia întâlnire 
dintre pugiliștii sovietici și a- 
mericani s-a disputat pe rin
gul din Omaha (Statul Ne
braska) și a programat me
ciuri la 5 categorii. Victoria 
a revenit din nou boxerilor 
sovietici, de data aceasta cu 
scorul de 6—4. Victoriile oas
peților au fost obținute de 
Zasîpko, Zoriktuev și Lvov. 
Din echipa S.U.A. au terminat 
învingători Drake și Jones.

mărul presei; 9,30 Miorița ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Drag mi-e plaiul dobrogean ; 
10,20 Piese instrumentale;
10.30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Radioclub turis
tic ; 11,35 Te cîntăm frumoa
să Românie; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Radiodivertisment mu
zical ; 15,00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal ; 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezie ; 17,25 
Cîntece populare; 17,45 Pa
gini corale alese ; 18,00 Ore
le serii; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20,50 La hanul melodiilor ; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Revista șlagărelor ; 22.00 Ra
diojurnal ; 22,30 Invitație la 
dans ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—6.00 Estrada nocturnă.
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FIL E
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brie : Marea hoinăreală ; Re
publica : Săgeata căpitanului 
Ion ; LONEA 
Trimis extraordinar; 
CAN : Cu miinile 
LUPENI 
ra ; Muncitoresc: 
dragoste ; URICANI: 
mna și vagabondul.

nicală";
12,35 Cărți și idei;
13,00 Telejurnal;
16,00 Telex;
16.05 Cunoașteți legile?:
16.20 Muzică oopulară 

Maria Ciobanu și 
Dolănescu ;

16.30 Emisiune în limba 
mană:

18.15 Ritm, tinerețe, dans: 
19,00 Biruit-au gîndul —

mare umanist al 
dovei : Dimitrie 
temir;

19.20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 52 de inițiative în 

de săptămîni — 
chea — anul II;

20.15 Tcleenciclopedia:
21,00 Film serial: „Mannix” :
21,50 Melodii ce nu se uită;
22.30 Telejurnal:
22,40 Cupa Mondială la schi 

alpin — slalom special 
femei:

23,10 Seara de romanțe cu 
Vali Niculescu și Geor 
ge Hazgan.

cu
Ion

ger

Un 
Mol 
Can-

52
Pe-

Minerul :
VUL- 

ourate ; 
Cultural: Barie- 

Despre 
Doa-

RADIO
SIMBĂTA 3 FEBRUARIE

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su-

SIMBĂTA 3 FEBRUARIE
VREMEA

9,00

9,30

10,00
10,05
10,10
10,40

Curs de limba germană
— Lecția a 39-a;
A fost odată ca nicioda
tă — „Crăiasa zăpezii" 
(I);
Telex;
Publicitate;
Ansambluri folclorice:
De vorbă cu gospodi
nele;

11,00 Selecțiuni din emisiu
nea „Promenada dumi

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri:

Maximele: Petroșani
grade ; Paring 0 grade.

Minimele: Petroșani
grade ; Paring — 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în ge
neral umedă, instabilă cu 
cer variabil. Local se vor 
semnala precipitații sub for
mă de ploaie și lapoviță. 
Vint slab din sud.

de

+ 3

— 3

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara Subunitatea Petroșani 40 396


