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Consemnam la finele primei decade faptul că majorita
tea exploatărilor miniere din bazin au înregistrat plusuri la 
extracția dc cărbune, ceea ce a făcut ca la nivelul Centra
lei planul să fie depășit cu aproape 8 40(1 tone. Tot atunci, in 
interviul tovarășului inginer Gheorghe Giuclea. director 
tehnic cu probleme de producție in cadrul C.C.P.. ni se dă
deau asigurări că sint create toate condițiile pentru ca plu
sul să crească in cea de-a doua decadă.

N-au trecut decit patru zile și din nou ritmicitatea 
producției este .surclasată" de nercalizârile unor exploatări 
care au acumulat" în numai patru zile minusuri conside
rabile. Este vorba de exploatările miniere Uricani. Lupeni. 
Petrila, Dilia și Bărbăteni care au totalizat un minus 
de peste 5 300 de tone. Curios este faptul că unele din
tre aceste unități incheiau prima decadă cu pluguri ce pro
miteau ritmicitate in realizarea sarcinilor de plan. CARE 
SIXT CAUZELE XCFSTEI .CĂDERI" SUB NIVELUL PLA
NULUI ? întrebarea am adresat-o din nou tovarășului di
rector

au 
nu

GHEORGHE GIUCLEA.

analizat aspectele 
ale nerea li zări lor

zile și aș evidenția 
cauze. La Lupeni, 
de scăderea sub- 

plasârii abatajelor.

Semnarea Comunicatului Comun cu privire la vizita 
în Republica Socialistă România a delegației 
Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

Vineri dimineața, la «sediul 
C.C. al P.C.R., a avut Inc sem
narea Comunicatului comun 
■ ii privire la vizita in Republi
ca Sncialislfl România a dr-|p. 
■jatiel Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei.

Comunicatul a lost snjnnnt 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
șl de dr. Agostinho Neto, pre- 
scdlntele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei.

La solemnitatea semnării au 
lost de fată tovarășii Gheor- 
qhe Pană, Dumitru Popescu, 
Iosif Banc, Cornel Burtică, A- 
urel Duca, Ștefan Andrei, Ion

Dincă. membri ai C.C. a) P.C.R. 
șefi de secție șl adjuncti de 
șefi do secție la C.C. al P.C.fc. 
secretari ai C.C. al U.T.C., ac
tiviști de partid.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolej - Lucio Lara, Filipe 
Floribort. Pascal Luvualu, 
membri al Comitetului Direc
tor al M.P.L.A.. Ruth Neto. 
Antonia Silva, activiste ale or
ganizației de femei din Ango
la, și Manuel Suarez da Silva, 
reprezentantul M.P.L.A. la Al
ger.

După semnarea Comuni
catului, tovarășul Nicola®

Ceaușescu și dr. Aqoxttahe 
Neto și-au strlns cu răldnră 
miinilo, s-au Îmbrățișat prie
tenește.

Luind cuvlntul, fovarășal 
Nicolae Ceaușescu a spus i

Doresc să exprim satisfac
ția conducerii noastre de par
tid pentru vizita pe rare de- 
legații Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei a făcu
t-o In România, pentru semna
re^ acestui comunicat. Văd tn 
aceasta un omagiu adus bune
lor noastre relații de colabo
rare, o dovadă a hotărlril <w-

(Continuare In pag. a 4-a)

Sărbătorirea aniversării a 40 de ani
de la luptele revoluționare 

ale ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933

SOLEMNITATEA DE LA PALATUL
CONSILIULUI DE STAT

— Am 
principale 
din aceste 
mai multe 
este vorba 
stanțială a 
Absentele din abataje au a- 
juns să fie cu 100 mai multe 
comparativ cu săptămîna an
terioară Nivelul de plasare 
la Lupeni în zilele de 14 și 
15 februarie, spre exemplu, 
a fost la cel al minelor Lonea 
sau Petrila. unități cu nivel 
de Droductic mult mai mic. O 
altă cauză este aceea câ la 
cîteva unități de producție im
portante de Ia Lupeni au 
continuat să existe defecțiuni 
la instalațiile principale, cum

sînt complexele din stratul 
13 blocul 6..

— Dar despre aceste de
fecțiuni ne-ați vorbit și la fi
nele primei decade...

— Da, m-am referit la ele 
și am spus că este în curs de 
realizare un program de re
mediere. de înlocuire a unor 
piese de schimb și de punerea 
în funcțiune a abatajelor în 
mod corespunzător. Acest prO- 
qram n-a fost realizat inte
gral și de-abia în aceste zile 
se termină lucrările. Pe de 
altă parte. în mai mică mă
sură, sînt și alte influențe. 
La sectoarele I și VI cîteva a- 
hataje au devenit neproduc
tive intrind în zone mai la
minate de strat, iar la secto-

rul IV, din cauza prezenței 
scăzute, s-au pierdut în ulti
mele trei zile cîte 400 de tone 
pe zi (numai in ziua de 14 
s-au acordat 212 recuperări pe 
exploatare — n.n.). Deși linie 
de front este, utilajele 
funcționat, totuși planul 
s-a realizat.

— Care sint cauzele crește
rii minusului la Uricani ?

— Situația este similară. 
Dacă săptămîna trecută au 
fost dese defecțiuni la com
plexul din stratul 15. cu con
cursul dat de specialiștii de 
la Paroșeni cu piesele de 
schimb suplimentare reparti
zate, agregatul a fost pus în 
stare de funcțiune. Pierderea 
de producție se datorește tot 
prezenței slabe care a dere
glat activitatea minei. Ar mai 
fi de spus că mina Petrila 
care se afla pește plan la de
cadă, a căzut și ea din cau
za sectoarelor II și III unde 
au apărut dereglări ale liniei 
de front In sensul ieșirii unor 
abataje din producție și în- 
tîrzierii intrării celorlalte.

— Sînt exact aceleași as
pecte pe care le sesizam la 
decadă.

— Numai că la unele unități 
sînt amplificate de absențele 
care au făcut ca pe centrală,

se-

Dragoș CĂLIN

(Continuare în pag. a 3-a)

r
• Mina Lonea raportea

ză la sfirșitul primei jumă
tăți a lunii februarie realiza
rea sarcinilor de plan la zi 
intr-o proporție de 101,2 la 
sută. La depășirea sarcini
lor de plan, colectivul sec
torului III a adus cea mai 
substanțială contribuție. Spo
rul de producție realizat de 
la începutul lunii din cele 
trei abataje frontale princi
pale 
se de Costache Bigu, 
Cojocaru și loan Baciu, 
cifrează la 680 de tone.

ritmul producției și a reușit 
să recupereze 220 de tone 
de cărbune din minusul de 
400 de tone din luna ianua-

ale sectorului, condu- 
lon 

se

de cărbune

• Colectivul sectorului 
de Io aceeași exploatare

I 
a 

grăbit și el in ultimele zile

rie. Deci, vint prielnic pentru 
apropierea zilei cind și co
lectivul sectorului I va putea 
raporta îndeplinirea și depă. 
șirea planului.

• Pe fundalul solid al 
depășirii randamentelor pla
nificate cu 370 kilograme, 
310 kilograme și, respectiv, 
cu 300 kilograme pe post, 
colectivele sectoarelor II, 
IV și I ale minei Aninoasa 
au reușit sâ extragă peste 
cantitățile planificate, in pe
rioada scursă de la începu
tul lunii februarie și pină ieri 
dimineața, respectiv 958, 482 
și 790 tone de cărbune. Rea
lizările remarcabile obținute 
îndeosebi de aceste 3 sec
toare au ridicat plusul de 
producție pe mină la finele 
primei jumătăți a lunii febru
arie la 1180 de tone.

7

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu
Dragi tovarăși,

In cadrul unei solemnități ca
re o avut loc vineri la amiază. 
Ij Palatul Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele, 
Consiliului de Stat, a inminat 
Ordinul Muncii clasa I acordat 
uzinei mecanice de material 
rulant ,,16 Februarie" din Cluj, ti. 
tlul de „Erou al Muncii Socialis
te" ; medalia de aur „Secera și 
ciocanul1’ unor muncitori ce- 
feriști, precum și alte dis
tincții jle Republicii Socialiste 
România conferite cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la 
luptele eroice ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din ianua- 
rie-februarie 1933.

La solemnitote au luat pjrte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Moneo Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Râdulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț. Emil 
Drâgănescu, Gheorghe Stoica, 
Constantin Stănescu, 
cretarul Consiliului de Stat.

Erju prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Constantin Pirvulescu, 
Gheorghe Vasilichi, Constantin 
Doncea, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noas
tră, precum și reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

Adresindu-se conducătorului 
partidului și statului nostru, di
rectorul întreprinderii „16 Febru
arie” din Cluj, Virgil Fotescu, a 
spus :

Uzina noastră trăiește azi un 
eveniment de o însemnătate ex
cepțională. Am împlinit un se
col de existență, iar astăzi a- 
niversâm cu legitimă mindrie 40 
de ani de Ij epopeea din ia- 
nuarie-februarie 1933, pe care 
au scris-o atit de strălucit înain
tașii noștri, ceferiștii de la Gri- 
vițo. Cluj, Pașcani, lași și pe
troliștii din Vjlea Prahovei. A- 
tribuirea numelui de „16 Fe
bruarie" uzinei noastre vine să 
confirme contribuția 
muncitorii atelierelor 
Cluj in acel neuitat

La 40 de ani de 
tul de istorie 1933, 
uzinei noastre J hotârit să dea

aduso 
C.F.R. 
an 1933. 
la momen- 

colectivul

de 
din

(Continuare in pag. a 4-a)

Doresc, in primul rlnd, ca, 
în numele conducerii de partid 
și de stat, să adresez. felici
tări Uzinelor „16 Februarie" 
din Cluj cu prilejul acordării 
acestei înalte distincții, cit și 
pentru activitatea indelunqa- 
tă a acestor uzine. pentru 
participarea lor la luptele re
voluționare de acum 40 de ani 
și pentru contribuția pe care 
întregul colectiv de muncitori, 
ingineri și tehnicieni a aduce 
la realizarea programului de 
dezvoltare a patriei noastre.

Adresez, de asemenea, cele 
mai calde felicitări noilor Eroi 
ai Muncii So-ialiste, tovarăși
lor care au fost distinși as
tăzi cu ordine ale Republicii 
Socialiste România. tuturor 
celor care vor primi ordine și 
medalii ale Republicii Socia
liste România.

De asemenea, ținînd seama 
de faptul că astăzi sărbătorim 
împlinirea a 40 de ani de la 
eroicele lupte din 1 933, pre
cum și „Ziua ceferiștilor", 
doresc să adresez felicitări 
luturor lucrătorilor de 
Căile Ferate Române.

Desiqur, acordarea acestor 
distincții constituie o prețuire 
— colectivă și personală — a 
acelora care își aduc astăzi 
contribuția la realizarea sar
cinilor puse de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului. Am reți
nut cu multă bucurie angaja
mentul luat de oamenii muncii 
de la Uzinele „16 Februarie" 
Cluj de a realiza sarcinile cin
cinalului în numai 4 ani. De
sigur, este un angajament de 
onoare. îndeplinirea lui cere 
eforturi serioase, o bună or
ganizare a întregii activități. 
Eu sînt convins că muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, conduce
rea uzinelor, organizația de 
partid, sindicală și de tineret 
au judecat bine lucrurile și 
vor face totul ca acest anga
jament să fie îndeplinit. Le 
adresez felicitări și urarea de

la

a realiza cu bune rezultate 
angajamentele pe care și 
le-au luat.

Știu că toate colectivele de 
oameni ai muncii și-au luat 
angajamentul de a realiza 
planul cincinal în mai puțin 
de cinci ani, că unitățile 
Căilor Ferate Române. din 
toate sectoarele, au obținut 
deja rezultate bune în primii 
doi ani, că se străduiesc să 
îndeplinească în bune condi
ții sarcinile pe anul 1 973. 
Desigur, rezultatele de pînă 
acum sînt apreciate ca bune. 
Dar și în sectorul C.F.R. — 
așa cum de altfel și în alte 
sectoare — mai avem însă 
multe rezerve, putem obține 
o folosire mai eficientă a mij
loacelor de care dispunem, 
a parcului de vagoane și lo
comotive, a mijloacelor de 
transport, în general. De e- 
xemplu, o creștere cu numai 
10 km a vitezei comerciale ar 
da posibilitatea unei reduceri 
însemnate a necesarului 
investiții pentru dotarea 
vagoane și locomotive, și a- 
ceasta, este clar, s-ar răs- 
frînge favorabil asupra între
gii economii. Iau numai acest 
aspect pentru că, probabil, 
sînt și altele pe care trebuie 
să înțelegem, să le analizăm 
mai îndeaproape spre a găsi 
soluții, pentru a folosi cu re
zultate mai bune mijloacele 
pe care statul le pune la dis
poziția diferitelor colective 
— mijloace care sînt ale 
întregului nostru popor — 
pentru a face să crească avu
ția națională și venitul națio
nal, sursă unică de 
gurare a bunăstării și ' 
întregului popor. Iată de ce an
gajamentele luate de colecti
vul de la Uzinele „16 Febru
arie" m-au făcut să mâ refer 
la necesitatea de a continua 
să studiem posibilitățile foar
te mari pe care le avem în 
domeniul transporturilor pen
tru folosirea mai eficientă, 
mai economică a mijloacelor

de 
cu

asi- 
‘ ii

de care dispunem. In acest 
sector de activitate avem co
lective bune, cadre bune de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, buni conducători, orga
nizații de partid bune. Sint 
convins câ se vor găsi soluții, 
că muncitorii de la căile fe
rate vor continua, ca și pînă 
acum, sâ constituie un deta
șament de frunte în înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea și de Con
ferința națională ale partidu
lui nostru (Aplauze puterni
ce). In felul acesta veți aduce 
o contribuție tot mai însem
nată la înfăptuirea programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a în
tregului nostru popor.

Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a reaminti nu
mai în cîteva cuvinte, erois
mul muncitorilor ceferiști -de 
acum 40 de ani, importanța 
pe care au avut-o luptele din 
1933 ale ceferiștilor și petro
liștilor. Ele au marcat un 
moment important în dezvol
tarea mișcării revoluționare 
din România, în creșterea ro
lului partidului comunist în 
viața țării, au deschis drumul 
spre întărirea legăturilor parti
dului cu masele largi mun
citorești, au creat condițiile 
pentru maturizarea politică și 
ideologică a partidului nos
tru.

Sărbătorind astăzi luptele 
revoluționare ale ceferiștilor 
și petroliștilor, partidul nos
tru dă o înaltă prețuire tu
turor acelora care le-au orga
nizat și condus, comuniștilor 
care s-au aflat în primele rin- 
duri ale acestor lupte. Unii 
dintre acei care au condus a- 
ceste lupte — Gheorghiu-Dej, 
Dumitru Petrescu și alții — nu 
mai sînt în viață. Noi prețu
im activitatea lor, așa cum 
prețuim și activitatea acelor 
tovarăși care și în prezent, 
împreună cu noi, cu voi toți,

cu poporul nostru, acționează 
cu hotărire pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare a 
țării. Printre ei văd aici pe to
varășii Vasilichi și Doncea, 
pe Gheorghe Stoica — care, 
deși nu a lucrat la C.F.R.. a 
avut, din însărcinarea parti
dului și conducerii sindicate
lor unitare, un rol însemnat 
în organizarea și conducerea 
acestor greve —, precum și pe 
alți tovarăși care au luat 
parte la aceste lupte Doresc 
sâ exprim cu acest j 
înalta prețuire pe care 
partidul celor care au 
nizat și condus aceste I 
tuturor tovarășilor care, 
anii grei ai ilegalității, 
contribuit la desfășurarea cu 
succes a bătăliilor revoluțio
nare.

Am vorbit aici de cei care 
au participat direct la aceste 
lupte, dar este știut câ fără 
sprijinul celorlalte întreprin
deri din București — dacă 
mă refer la Grivița —, fârâ 
acțiunile generale ale munci
torilor din celelalte ramuri, 
ale familiilor acestora chiar, 
lupta nu s-ar fi putut desfă
șura cu succes. Trebuie sâ 
înțelegem câ marea amploare 
a acestor bătălii a fost posi
bilă datorită solidarității largi 
a muncitorilor din multe sec
toare de activitate, a familii
lor lor. Deci, trebuie să pre
țuim cum se cuvine pe toți 
coi care au contribuit la des
fășurarea cu succes a acțiuni
lor revoluționare din acea pe
rioadă.

încă o dată aș dori să ex
prim felicitări cu prilejul ..Zi
lei ceferiștilor" și, în același 
timp, sâ urez tuturor lucra

și 
tot 

lor. 
tu-

prilej 
o dă 
orga- 
lupte, 

In 
au

torilor de la căile ferate 
din transporturi realizări 
mai mari în activitatea 
Vă doresc dumneavoastră,
turor lucrătorilor de la căile 
ferate și din transporturi, 
deplin succes în tot ceea ce 
întreprindeți, sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice).

Am fost ieri acasă la căminele exploatărilor miniere 
pentru a vedea pe viu cum sînt găzduiți muncitorii nefa- 
miliști, cei noi angajați care nu și-au adus încă familiile în 
Valea Jiului, ce preocupări există pentru continua îmbună
tățire a condițiilor de viață ale acestora din partea orga
nelor administrative de resort de la exploatări și din cen
trală. Ce am văzut, ce am auzit, ce am constatat — în cele 
ce urmează.

Adunarea comemorativă DECRET

gazde bune !"

din Capitală

Intr-o recentă convorbire, 
tovarășul loan Karpinecz, di
rectorul cu personalul la Cen
trala cărbunelui, ne relata ur
mătoarele despre starea gospo
dărească actuală din căminele 
muncitorești ale exploatărilor 
miniere din Valea Jiului, des
pre măsurile ce s-au luat și se 
iau continuu pentru Îmbună
tățirea sub toate aspectele a 
condițiilor de găzduire in că
mine a anqajaților nefamiliș’.i:

— Acțiunea noastră pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale muncitorilor de la 
minele din bazin care locuiesc 
în < amine, desfășurata cu ma
xima intensitate in 
programului de măsuri 
lit in 
Jiului 
dului 
râsul 
s‘ituje de acum o preocupare 
permanentă. Cu toții — de la 
organele C.C.P. și pînă fac
torii răspunzători de proble-

lumina 
stabi- 
Valea 
parti- 

, lova-

urma vizitei in 
a conducătorului 

și statului nostru, 
Nicolae Ceaușescu, < on-

mâ din conducerea exploatări
lor — ne străduim să nu slă
bim nici i clipă această preo
cupare.

Ce am făcut concret în că
mine? Măsurile sint comple
xe. La căminele .vechi ca ce
le de la Aninoasa, Lupeni, Pe
trila, Vulcan și Uricani — mă
surile au vizat îmbunătățiri 
sub aspectul igienei și confor
tului in sensul că încăperile 
dormitoarelor au fost zugrăvi
te iar timplăria revopsită. S-au 
amenajat spălătoare din mate
rial inoxidabil pentru lenjerie 
orporală. Fiecare cămin a 

fost dotat în plus cu lenjerie 
de pat astfel că acum schim
barea acesteia se face săptă- 
mînal, față de perioada dinain
te cind schimbarea se făcea 
din două în două săptămîni. 
Cu excepția căminului minei 
Livezeni, care motivează 
nu are mașină de spălat, 
ceastă măsură de igienă
confort este respectată la toa
te căminele.

că
a-
si

Intre îmbunătățirile aduse 
căminelor a fost și dotarea cu 
mobilier nou — dulapuri, me
se și scaune, paturi, cuiere și 
alte obiecte de uz gospodă
resc, a căror valoare însumea
ză o jumătate de milion de 
lei.

La fiecare unitate au fost 
formate echipe mixte (electri
cieni — instalatori — timplari 
— lăcătuși) care remediază pe 
loc defecțiunile survenite la 
oricare gen de instalație.

Ca o grijă față de locatarii 
căminelor aș menționa-o și pe 
aceea că pentru fiecare came
ră de dormitor s-a asigurat 
cană cu apă și pahare, astfel 
că s-a rezolvat problema apei 
potabile pe timpul nopții cind 
I.G.C. întrerupe aproviziona
rea acesteia. Pe aceeași linie, 
a grijii față de locatarii cămi
nelor, se înscrie de asemenea 
rezolvarea problemei ridicate 
de ei de a se reduce taxele 
pentru intrare in cămin. De la 
80—100 lei cit au fost inițial, 
taxele au fost reduse la 60— 
80 de lei, In funcție de confort. 
E adevărat că mai avem pro
bleme de rezolvat. Dat fiind 
că lntr-o perioadă scurtă

fectivul de noi angajați la ex
ploatări a crescut cu peste 

1 000 de oameni, iar locurile 
in cămine ca cele de la Lonea, 
Aninoasa și Uricani fiind limi
tate, a fost nevoie ca, in mod 
provizoriu, unele săli cu desti
nație pentru activități recrea
tive să fie transformate in 
dormitoare. Se fac insă efor
turi ca problema spațiului de 
locuit In comun să-și capete 
rezolvare; pentru anul curent 
au fost prinse în planul 
investiții al C.C.P. și 
construi, la Uricani și 
nea, cite un cămin cu 
tale de 300 de locuri

Concomitent cu preocupările 
pentru confort, căutăm pe li
nie organizatorică să activizăm 
comitetele de cămin, să cana
lizăm atenția tuturor factori
lor (în care sens e necesar să 
crească și aportul organelor ae 
sindicat și U.T.C. — n.n.) de 
a se ocupa de educarea loca
tarilor In spiritul păstrării cu 
grijă a bunurilor gospodărești, 
conviețuirii civilizate 
min. Facem totul să 
de bune !

de
vor
Lo-

se
la 
capaci- 
fiecare.

in că- 
fim qaz-

e- (Continuare in pag. a 3-a)

16 februarie 1973. In aceas-
. zi, întregul nostru popor a 

sărbătorit împlinirea a patru 
decenii de la desfășurarea 
luptelor revoluționare ale ce
feriștilor și petroliștilor din 
ianuarie — februarie 1933, 
conduse de Partidul Comunist 
Român, care, prin amploarea, 
combativitatea și spiritul lor 
revoluționar, au 
așa cum aprecia 
Nicolae Ceaușescu, un 
ment de o deosebită 
tanță în istoria mișcării noas
tre muncitorești, au avut o 
profundă înrîurire asupra vie
ții politice și sociale . din 
România.

Evocînd memorabilele eve
nimente de acum 40 de ani, 
oamenii muncii din patria 
noastră, angajați în opera de 
edificare a construcției socia
liste, acționează cu toate e- 
nergiile lor creatoare pentru 
înflorirea României socialiste, 
convinși că prin aceasta aduc 
cel mai fierbinte omagiu ero
ilor care s-au jertfit în marile 
bătălii de clasă din ianuarie 
— februarie 1933 pentru liber
tate națională și socială, pen
tru progres și bunăstare.

In Capitală, acest important 
eveniment a fost sărbătorit 
In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, Dreședintele

tă

constituit, 
tovarășul 

mo- 
impor-

Consiliului de Stat, în cadrul 
unei adunări comemorative 
organizate în sala de festivi
tăți a Palatului C.F.R.

Prezența conducătorului 
partidului și statului nostru 
la această omagială manifes
tare subliniază^ în gradul cel 
mai înalt, cinstirea și prețui
rea pe care întregul nostru 
popor le acordă acestui eve
niment de o deosebită im
portanță în istoria patriei, și, 
tn același timp, relevă, cu 
putere de simbol, legătura in
destructibilă dintre activita
tea pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară astăzi, 
neobosit, în fruntea partidu
lui și a statului și începutul 
activității sale revoluționare 
din zilele marilor bătălii de 
clasă, de acum 40 de ani, cind 
cu atitudinea fermă, curajoa
să și combativă s-a ridicat, 
la Craiova, în sprijinul mun
citorilor ceferiști și petroliști 
deferiți justiției.

La sosire, în fața Palatului 
C.F.R, mii de muncitori fero
viari și alți lucrători de la căi
le ferate, muncitori din ca
drul Uzinelor Grivița Roșie, 
citadela marilor lupte revolu
ționare de acum patru dece
nii au făcut o călduroasă și

(Continuare in pag. a 4-a)

Pentru contribuția adusă la dezvoltarea Căilor Ferate 
Române și participarea activă a colectivului Uzinei mecani
ce de material rulant „16 Februarie*1 Cluj la opera de cons
truire a socialismului în patria noastră,

cu prilejul aniversării a 40 de ani de la eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie — febru
arie 1 933,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa J 
Uzinei mecanice de material rulant „16 Februarie" Cluj.

Președintele 
Consililui de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU

E RET
Privind conferirea titlului de „Erou al Muncii 

Socialiste"
Pentru merite deosebite in opera de construire a so

cialismului, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la eroicele 
lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie — 
februarie 1 933,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se conferă titlul de «Erou al Muncii So
cialiste- și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor j 
ION ALMAȘAN. cazangiu la Uzina mecanică de material 
rulant „16 Februarie" Cluj ;
MARIN BANILA, strungar Iu Uzina mecanică de material 
rulant „Grivița Roșie" București ;
REMUS BALOMIREAN. mecanic de locomotivă la Depoul 
C.F.R. Simeria, județul Hunedoara ;
GHEORGHE LEPȘEA, mecanic de locomotivă la Depoul 
C.F.R. Brașov ;
COSTICA NANU, mecanic de locomotivă la Depoul G.F.R. 
Adjud judelui Vrancea :
\ ASILE NIȚA, maistru la revizia de vagoane Grivița 
București.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAWȘESGW
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In subteran inuc-ndiite pwt 
• | rovorâte de 'rt-Tnteile pro-
i.tse d<? locomotivele cu tTO- 
ri. de lor manure Diesel
i urmare a ijrttetinrri

•mcnrespun?ăloare. de lucrări
le d* aMlerfi. de fritwte de l» 
hoHi. de tr-wnswortoaTFle '■« 
«*HTi. de orțgHhele de masăm 
■arf «e încălzesc Ia pest* 2fln 
irad« Celsius, de srurirrnniic 
in cablurile «dertrire ««r» de 
eje provocate rr urmare a 

lucra tari oui» ten «nine. te ch*. 
•laorarce w%pJ©rtHrrr in qXuri- 
’e din irnwtai te tacffn si t* 
Htastrrea inr#r» Murii de explo
zivi aplicele.

Orirare din aceste cauze 
i’-'alc' acrtcT.’i un incendiu sub- 
wnm, dară «e IffcarlcS normele 
te «ițpirtffftâ. Inia un ewmpln- 
1» f M, Hărhâteni. in dala de 
>< ianuarie a.c., in rampa pu
mni orb nr. 13 s-a produs wn 
incendiu ca urmare a cxecutS- 
rif unor lucrări sub tensiune 
la «n întrerupător ■XG-350. in- 
< enviul fiind initial de scurt- 
i iroiitul electric ce a avut loc 
in ’ îirerupilor.

ic <c împrejurări s-a produs 
incendiul ?

< ar» nu era prezentă. tar je
fui de echipă nu a aplicat mă
surile consemnate în „autori
zația de lucru".

incendiile subterane se pt°- 
pagă cu repeziciune, datorită 
srratutai oxiMcnb rare In 
general are vHeră $i debit 
mtrre. Cavele care se produc 
sfnt toxice, produc de obicei 
accidente colective, deonrorp 
cr»zet* «u In compoziția lor 
mult Mid de carbon.

luorî rlnd temperatura Iot este 
depășită ,

— se va respecta întocmai 
moqramul te unqoTe fixat 
nentru utilaje |

stare și dimensionate In mod 
corespunzător ,

muncitorii vor îl rdnaCr iț
iți periodic, pentru a nu exe- 
. ala lucîări de revizie «an re-

Incendiile din subteran

S-a demontat capacul între
rupătorului fără a se scoate 
de sub tensiune ; nu s-a veri
ficat dacă există tensiune, cu 
indicatorul do tensiune sau cu 
vojtmetrul ; în ^autorizația de 
lucru" era trecută o persoană

PeiHnt prevenirea înrendll- 
In an bl erau trebuie sl se 

apflce următoarele norme :

—• la transport ui cu foc emo
tive cu hotei pe lot traseul să 
sa ctwtTfrtoze, în flecare schimb, 
concentrațiile de molan, deoa
rece incendiul se produce în 
urma aprinderii >-au exploziei 
metanului acumulat pe traseul 
liniei de trolei ;

— locomotivele Diesel tre
buie întreținute in bună sta
re tehnica, de curățenie si. 
în specldi. sa se «chlmbc în 
fiecare «rftifflb pachetele de 
la pșaparea gazelor de com
bustie :

— lucrările de suduTă se 
rot executa mimai după re 
s-au hntt tonte măsurile pres
crise de norme ;

— se va controla in per
manentă temperatura organe
lor te mișcare ale mașinilor 
si utilajelor si se vor opri a-

Cum acționăm 
pentru prevenirea 
și combaterea* lor

— In fiecare schimb se va 
controla modul do funcționare 
a benzilor de transport luin- 
du-se măsuri imediate do re
mediere in cazul cind căile 
sînt blocate sau cind banda 
Irenră in șasitfl do fixare sau 
de materialele sedimentate 
sub bandă ;

— jrentru evitarea scurtcir
cuitelor in cabluri sau a stră
pungerilor acestora se voi 
folosi numai cabluri in bună

perații la utilajele *ub tensiu
ne ;

— in cazul doflacjTărif cx 
plozi ilor în găurile de mină, 
artificierul, împreună cu mine
rul șef de schimb, vor acționa 
in mod operativ prin stropirea 
punctului respectiv cu apă, in 
năbușfrea focarului cu praf i- 
nerl sau acoperire cu argilă 
provenind extinderea incen
diului ;

— încărcăturile de explo

ziv aplicele sini interzise de 
normele în vigoare;

Pentru combaterea Incendii
lor din subteran «e vor folosi 
următoarele mijloace:

• la stingerea substanțelor 
c ombustlbile solide, se va fo
losi apa sub formă de jel. 
Nn este admis să se folosea
scă apa la stingerea cabluri
lor electrice sau stingerea mo- 
loarelor cu combustie Inter
nă I

• Pentru stingerea cabluri
lor. motoarelor electrice. a 
celor rn rombnsfle Internă șl 
a acelllenel se vor folosi sub
stanțe (titmice uscate sub 
formă de praf ;

• Bioxidul de carbon li
chid se poale folosi numai 
in spații închise, pentru a se 
menține o concentrație eficace 
do CO2 de 36—38 la sută i

• Cind focarul este cunos
cut sl accesibil se va aplica 
mcloda de atac direct. In ca
zul cind Incendiul a luai 
proporții se va încerca apro
pierea din direcția curentului 
de aer proaspăt. Iar cind s-a 
ajuns la focar și se poale fo
losi apa. stropirea nu se va 
incepe din centrul focarului 
deoarece este pericol de ex
plozie. lucrările trebuie exe
cutate de salvatori.

• Cind Incendiul a izbuc
nii intr-o cameră cu Instalații 
electrice, «e va decupla curen
tul electric, se va întrerupe 
aerul comprimat, «c vor în
chide ușile metalice sau. in 
lipsa lor se va construi nn 
diq la Intrare.

• In cazul cind se produc. In
cendii In puțurile de Intrate 
a aerului, conform normelor 
In vigoare, trebuie decuplat 
curentul electric șl oprite ven
tilatoarele principale, cu ex
cepția minelor unde este ad
misă inversarea aerajului.

• In cazul cind incendiul 
se produce In puțurile de eva
cuare a aerului (conform nor
melor in vigoare) sc va re
duce debilul la mini
mum necesar șl concomitent 
se acționează cu apă asupra 
focului,

MUNCITORI MAIȘTRI
TEHNICIENI ȘI INGINERI 
REȚINEȚI I

Respeclind măsurile de pre
venire mai sus înfățișate șl 
acțlonînd la timp — regula
mentar — în caz de apariție 
a incendiului, evităm prodnee- 
rea de accidente, de oprire a 
procesului de producție șl a 
pierderilor de bunuri materiale.

Ing. Ioan AVRAMESCU, 
compartimentul control protec

ția muncii — C.C.P..

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Iot nm 

gramul 
ni.

I 
I
I
I
I

!n vizor
Masca indisciplinei!

fel ca to/l mutmltornLa .
din subteran, și electricianul 
loan Iteș de Io mina f.upenl 
beneficiază — in afară de 
uneltele trebuincioase lu
crului — de întregul echipa
ment și anexele de protec
ție a muncii, inclusiv o man
că individuală de autosalvaro, 
cu care a fost. înzestrat spre 
a-i oferi deplină securitate 
fn’ timpul îndeplinirii pro- 

îlui de serviciu in mi-

Repetăm. Mina i-a dat lui 
1. Ileș absolut tot ceea ce e ' 
prevăzut de N.D.P.M.. ca 
integritatea fizică, viața să-i 
fie protejate. Din partea 
lui. un singur lucru se ce
rea : să fie nelipsit, în tim
pul lucrului in mină, de 
toate aceste anexe din In
ventarul materialului de pro- 

I lecție a muncii, să le îngri.-
•—zzz ;; fc’.czzczză corect, 

altfel această obligație ti
de disciplina muncii!

J jească și foloseascăI De
ne

Interdicții • Interdicții
• Nu lucrați sub tensiune, deoarece pe lingă 

electrocutare se pot produce și incendii
• Sudori ! Nn începeți lucrul înainte de a lua 

mâlurile prescrise de normele de prevenire a incen
diilor

• Nu folosiți jetul de apă pentru stingerea in
cendiilor la cablurile sau utilajele electrice

• Aprovizionarea cu carburanți în subteran se 
face numai cu cisterne perfect etanșe

• La stingerea produselor petroliere și a cablu
rilor electrice sub tensiune se vor folosi numai praf 
inert, nisip sau stingăloare cu conținut uscat

• Nu păstrați in subteran combustibil decit în I 
cantități necesare pe maximum 24 de ore

• La stingerea incendiului stropirea nu se in
cepe din centrul focarului ci numai din exteriorul 
lui

< Nu folosiți locomotive Diesel defecte sau cu 
pachete de placi necurățate

• Nu uitați ! Fiecare angajat este obligat ca 
in caz de incendiu să ia măsuri de stingere și să a- 
nunfe pe maistru sau pe dispecerul de serviciu

• Atît rampele puțurilor cît și toate încăperile 
din subteran unde este pericol de incendiu trebuie 
să fie înzestrate cu mrnim două stingătoare, nisip, 
rezervoare de apă. conducte de apă etc.

• Verificați la timp starea stingătoarelor !
• MAIȘTRI. TEHNICIENI ȘI INGINERI ! Nu 

neglijați instruirea periodică a salariaților privind 
normele P.C.f.

V____ ________________ /

CLIMAT DE SECURITATE
DESÂVÎRȘITĂ A MUNCII!

Deziderat major la a cărui îndeplinire 
toți lucrătorii din subteran trebuie 

să-și aducă în egală măsură contribufia
A

îndrumări practice privind folosirea lămpii „Sadu 3“
la controlul gazelor dio subteran (||)

I 
I
I

Cum o înțeles electrtcia- 
nul I. lleș să respecte obli- I 
gațiilo acestea ? S-a văzut • 
in ziua de 14 februarie a.c. I 
Avea de lucru la instalațiile | 
electrice aferente abatajului • 
frontal nr. 4 E din stratul 3, I 
blocul IV. La un moment : 
dat a fost nevoit să execute I 
unele lucrări fn galerie, la I 
o depărtare de abataj de I 
vreo 50 de metri. Aici l-au | 
găsit organele da control pe . 
linie de protecție a muncii I 
fără mască asupra sa, pe ca- 1 
re o lăsase atîrnală de-o ar- I 
mătură la rostogolul abata- I 
jului amintit. Cum s-ar zi- | 
ce. și-a dat pe față... masca | 
indisciplinei. Împotriva u- . 
nor atari acte necugetate se I 
cere să acționeze fără cru- • 
țâre, cu toată intransigența I 
maiștrii, organele tehnice de 1 
control din sectoarele mi- I 
nei Lupeni — și nu numai 
de. aici —, precum și opinio | 
colectivă cu întreaga ei for- . 
ță educativă! j

De-ale artificierilor...
IPrin însăși natura 

lor — minuitori de 
alp .................

muncii 
..........- ____ materi

ale explozibile in subteran 
și executanți ai lucrărilor 
de pușcare in abataje și ga- 

artificierii trebuie „ă 
‘i res

pectarea riguroasă a norme
lor de protecție a. muncii. 
In general la minele Văii 
Jiului artificierii iși fac me
seria cu simțul responsabi
lității — conștienți de riscu
rile pe care le-ar implica 
indisciplina lor.

Și totuși, vorba proverbu
lui „nu există pădure fără 
uscături". Cițiva artificieri, 
au ținut probabil să adeve
rească ceea ce spune pro- 

I verbul. Prin faptele lor re
probabile. in flagrantă con
tradicție cu normele da pro
tecție

I .
Ilerii ~~ artificierii treb 

constituie exemple in

I ............    ” ■

I
I
I
I
I
I a muncii:

Artificierul Gavrllă 
de la sectorul V al 
Lonea. in ziua de 10

•
Rusu 
minei 
februarie, a încărcat găurile
de pușcare la abatajul 
meră nr. 22 din stratul 
blocul II — permițind 
toți cei cinci muncitori să-l
asiste, contrar N.D.P.M. ca-

meni — artificierul plus 
ful de schimb.

șc-

ca-
3

ca

I
I
I
I
Ire prevăd clar că in timpul 

încărcării găurilor cu ex-

Numeroase stadii și cerce
tări eteclna-te în misele dill 
\>;-a Jiului ou «labilii CÎ 
țoale fiȘfdfe t-'Pnoloqi'e te- 
q.-M- extracția cărbunelui 
«int qeneraloare de pulberi 
per. uloase: la înaintările iff 
«terii din funCt de vedere al 
îmbolnăvirilor preuTftoconio- 
tice. iar la hicrăfrle în căr
bune briff STopriefa’ea de a 
F •'X-rdcrz-v in âffuffffte cOff- 
dif’î.

Stația de -ercelari pentru 
ir'af? ffiinieră din Petro

șani i «Mtsiiîl că toate |5ul- 
horrle fe/utla-te din citatele 
d? r^rtrtiîte exploatabile din 
x'jtea Jiului noi da naștere 
a explozii. In acest context, 

-(’ZU)tă importante hotărîtoar° 
a masurilor de protecție a 
muncii, ce trebuie luate zi de 
zi. schimb de schimb in stib-

fiolelor. între acestea și pa
tronul ultim de muniție se 
introduce uri dop de argilă de 
cca. IO cm. Lungimea totală 
a burajului (fiole cu apă + 
argilă) trebuie să corespundă 
prevederilor normelor depar
tamentale de protecție a mun
cii pentru industria minieră. 
Dar. oare, procedeul comba
terii pulberilor te locurile de 
muncă din subteran, prin bu* 
rajul cu apă, folosit la pu$- 
care este folosit cu con
secvență de mineri st artifici
eri ?

Organele serviciului de con
trol protecția muncii din 
C.G.P., cu ocazia controale
lor efectuate la minele din 
Valea Jiului, au constatat, in 
ultimul timp, numeroase ca
zuri de încălcare a normelor 

u privire la folosirea bura-

SĂ FOLOSIM 
BURAJUL CU APĂ!
teran pefitfu anihilarea efec
telor nedorite ale pulberilor 
in general si ale prafului ex
ploziv de cărbune — in spe- 

. ->i. Normele departamentale 
de protecție a munci; 
iM.M.P.G.) ediția î96b, stabi
lesc o. qamă întreagă de mă
suri menite -a reducă la mi
nimum pericolele legate de a- 
este surse generatoare de im- 

boinăvir. pneumoconiotice >..u 
efort in timp) sl combaterii 
prafului de cărbune. In pri
mul rind reducerea cît mai 
mull a posibilităților formării 
lui ■ i cauzelor aprinderii.

Folosirea burajului cu apă 
con«t i In introducerea In ga
ura de mină încurcată cu ex
ploziv a 1—2 fiole de polieti- 
ienă. P.C.V. «nu poltamidă cu 
diametrul de 32—25 mm $i 
lungimea de 200—400 mm um
plute cu apă. Nu sînt admise 
fiolele de cauciuc sau alt ma
teria! combustibil. Fiolele de 
regulă sînt prevăzute cu 
valvă $1 cu autolnchidere sau 
al‘ sistem. In Valea Jiului se 
folosesc fiole cu valvă cu 
autoinchidere.

Umplerea fiolelor cu apa 
trebuie să s? Iacă la o pre
siune potrivită, 0,3—0,5 aim, 
pentru (a introducerea lor In 
gaura de pușcare să se poată 
efectua fără dificultăți.

Indiferent de numărul de 
fiole de apă folosite. gura 
găurii se va bura pc- o por
țiune de, cel ruțin 15 cm cu 
lut. Eficacitatea burajului, 
in producerea precipi‘3- 
rii prafului de cărbune format 
la pușcare — poate* ajunge 
pină te 80 la sută.

Un amănunt aș vrea să-l a- 
du'- In atenția artificierilor și 
pe această cale: la găurile 
înclinate în jos, pentru a se 
evitd pătrunderea apei la în- 
< ărcătura de exploziv, 5n ca
zul unei eventuale spargeri a

juluj cu apă. Unii artificieri 
mai încearcă să pună pe sea
ma burajului cu a) ă — efec
tul slab al unor pușcări. Gre
șiți Este cunoscut că un e- 
fect bun de rupere, depinde 
pe lingă alti factori, și de bu- 
rajul corespunzător al găuri
lor. Burajul trebuie confecțio
nat dlntr-un material adecvat 
si bine fixat in gaura de mină 
nentru ca să nu poată fi de
plasat de presiunea gazelor de 
explozie sau eventual aruncat 
afară din gaura de mină.

Burajul trebuie să închidă 
cit mai etanș explozivul în 
gaură pentru ca energia ga
zelor de explozie să f;e folo
sită in cea mai mare parte la 
dizlocarea rocii din front. Da
ca se aplică corect, burajul cu 
apa are totodată ca efect și 
reducerea nocivității gazelor 
ue expiozje, Etanșată bine in 
gaura de mina, la detonație, 
apa se transformă, la contac
tul cu flacăra, intr-o piaza de 
vapori. Masa vaporilor pătrun
de prin fisurile rocii, umectea- 
ză praful format in timpul 
explodării și din cauza efec
tului său extinctor oleră si
guranța mai mare impo.nva 
aprinderii metanului și prafu
lui de cărbune și o absorție 
mai bună a gazelor de explo
zie in specia; a oxizilor de 
azot.

Oportunitatea și obligativi
tatea tuturor acestor măsuri 
este indiscutabilă. Este de da
toria artificierilor, care prin 
natura funcției lor bu cea mai 
mare responsabilitate in apli
carea riguroasă a masurilor 
care reduc pericolele legate 
de dezvoltarea in atmosfera 
minelor, a pulberilor rezulta
te din procesul tehnologic.

ing AJex. MOZEȘ. 
vervidul control protecția 

muncii — C.C.P.

In ceea ce privește folosi
rea lămpii Sadu 3 ca detector 
de gaze, in cele ce urmează 
vom face referiri in special 
asupra’ aprinderii, stingerii si 
modului cum trebuie manipu
lată la controlul gazelor in 
lucrările subterane.

Aprinderea lămpii se face 
prin manevrarea rapidă spre 
interior a cremalierei detașa
bile după ce aceasta In prea
labil a fost trasă afară circa 
40 mm. Prin frecarea rotiței 
de scăpărat pe piatră, se pro
duc scintei care vor aprinde 
fitilul îmbibat cu benzină. 
Pentru ca aprinderea sa se re
alizeze ușor trebuie respec
tate următoarele :

— atmosfera din interiorul 
lămpii va fi lipsită de gaze de 
ardere și de vaporii de ben
zină, eliminarea acestora pu- 
tindu-se face prin Introduce
rea de aer curat cU pompa de 
mină ,

— partea superioară a fiti
lului să nu fie carbonizată sau 
uscată.

Lampa cu benzină este un 
ajutor prețios al minerului de
oarece prin funcționarea sa 
continuă avertizează, prin ob
servare, asupra situației ga
zelor din atmosfera în care a- 
cesla lucrează. De aceea prac
tic lampa trebuie să ardă con
tinuu. Sint totuși situații cind 
se Impune stingerea ei. In ca
zul unei stingeri normale lam
pa se ridică la înălțimea o- 
chilor și prin manevrarea in 
sus a tubului lîmitator, flacă
ra se va stinge de la sine. 
Este interzisă stingerea lămpii 
in atmosferă cu metan. In ca
zurile de forță majoră, în ca
re se intrevede pericolul de 
supraîncălzire a sitelor, lampa 
se va coborî foarte ușor la 
vatra lucrării și va fi înăbuși
tă cu o haină.

Cu privire la manipularea 
lămpii se face mențiunea că 
prin însăși construcția sa a- 
cest detector trebuie mai iu
tii ferit de lovituri. In timpul 
controlului orice mișcare tre
buie făcută lent fără bruscare, 
șocuri — cu menținerea lămpii 
permanent in poziție verticală.

Lampa de siguranță cu ben
zină Sadu 3 poate fi folosită

ca detector de oxigen (Oz), bi 
oxid de carbon (CO2) și me
tan (CH4) — principalele ga
ze existente in atmosfera sub
terană. Este de reținut faptul 
că lampa nu poale fi folosită 
decit pentru controlul gazelor 
fără a avea destinație și pen
tru iluminat. încercările de «•- 
talonare a lămpii Sadu 3 au 
condus la importanta concluzie 
ca acest detector să lie folo
sit numai cu :

Controlul bioxidului de car
bon, de asemenea, cu flacăra 
normală (înălțimea 20 mm), se 
va efectua in special la părți
le inferioare ale lucrărilor mi
niere deoarece în aceste punc
te se acumulează gazul din ca
uza densității mai mari față 
de aer (1,53). încercările au 
arătat că la reducerea inten
sității de iluminare a flăcării 
cu o treime bioxidul de carbon 
este in jur de 2,5 % voi. iar

min.
CH4 0 12 3 4 5

Fig. 3. Fotograma cu înălțimile aureolelor de metan, cores
punzătoare concentrațiilor de 0, 1, 2, 3, 4 șl 5 la sulă CHd.

S.CS.M.
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— flacăra normală, cu înăl
țimea de 20 mm la controlul 
O2 șl CO7 ;

— ilacăra micșorată, cu 
înălțimea de 2 mm, la contro
lul CH4.

Se atrage atenția asupra fap
tului că la controlul oricăror 
gaze se va închide inelul ob
turator în cazul folosirii pom
pei de mină și a sondei teles
copice.

Controlul oxigenului este po
sibil în oricare punct accesi
bil al atmosferei subterane. 
Experimentările efectuate cu 
lampa Sadu 3 au arătat că la 
19—20 % voi. O2 intensitatea 
de iluminare a flăcării norma
le se reduce cu circa o treime 
in comparație cu arderea care 
are loc in atmosfera cu conți
nut obișnuit de oxigen (20,95 
% voi.). Flacăja lămpii se stin
ge la 16,5 — 17,5 % voi. 
fapt care indică retraqerea i- 
mediată și necondiționată a 
personalului aflat in astfel de 
zone.

Fig. 2. Standul de incercare al S.C.S.M. in (arc fost 
etalonate lămpile de siguranță cu benzină Sadu 3 și 2. 
precum și alte detectoare de gaze.

intre 3,5 și 4,5 % voi. CO2 
lampa Sadu 3 se stinge, in spe
cial din cauza insuficienței de 
oxigen necesar arderii.

Controlul metanului are la 
bază criteriul comparării au
reolei de metan formată dea
supra celei inițiale, a vapori
lor de benzină cu fotograme
le obținute in standul <le în
cercări (fig. 2) pentru conținu
turile de 1, 2, 3, 4 și 5% voi. 
CH4 (vezi fig. 3). Se conside
ră ca fiind suficient de prac
tic acest sistem și de aceea 
este foarte indicată echiparea 
fiecărei lămpi de siguranță cu 
benzină cu o astfel de fotogra
mă care permite oricărui mă
surător de gaze să aprecieze 
mai corect conținutul procen
tual de metan.

Prezența metanului este in
dicată de o calotă conică de 
culoare albăstruie mai lumi
noasă cu ceva decit cea da
torată vaporilor de benzină și 
aflată deasupra acesteia. Jn 
timpul controlului sursele de 
iluminare din zonă vor fj mas
cate sau stinse. Controlul me
tanului se va face înainte de 
intrarea la locul de muncă în- 
cepînd de la 20 m de acesta, 
ținind lampa in poziție verti
cală la înălțimea ochilor și cu 
flacăra micșorată. Din loc 
în loc se va executa controlul 
pe verticala locului de măsu
rare, incepind de jos In sus, 
cu mare atenție în sensul că 
lampa se va deplasa incet e- 
vitindu-se balansarea sau lo
virea ei.

In i azul în care trebuie de
terminată prezența metanului 
in cuiburi, pinze subțiri (2— 
15 mm), in qăuri sau crăpături 
etc, se va utiliza pompa de 
mină și sonda telescopică a-

vîndu-se grijă ea inelul obtu
rator să se afle în poziția ÎN
CHIS. (I). Lampa se menține 
Ia nivelul ochilor cu mîna 
stingă iar cu mina dreaptă se 
aspiră prin sondă și pompă a- 
mestecul aer-metan- din locul 
controlat. In timpul pompării 
se urmărește alungirea aureo
lei de metan pînă la stabiliza
rea ei la o anumită înălțime, 
înălțimea observată și reținută 
in memorie se compară cn 
aureolele de pe fotogramă (fig. 
3) determinîndu-se astfel va
loarea conținutului procentual 
de metan.

Reguli și măsuri
La folosirea lămpilor de si

guranța cu benzină se inter
zice ;

• utilizarea de lămpi ale 
căror site se ating Intre ele 
sau sînt rupte respectiv cu 
sticle care prezintă fisuri, cră
pături, bule sau alte defecți
uni ;

S folosirea de lămpi nee
tanșe sau ale căror rezervoa
re de benzină curg, respectiv 
cu închizătoare magnetice de
fecte ;

S deschiderea lămpii în ori
care punct din subteran ;

@ functionarea lămpii cu o 
flacără normală a cărei înăl
țime este mai mare de 20 mm;

• aprinderea lămpii într-un 
loc in care conținutul de me
tan depășește limitele prevă
zute de norme (aceasta este 
preferabil la sub 1,5 % CH4) ;

• stingerea lămpii în afara 
cazurilor de forță majoră, res
pectiv stingerea prin suflare 
sau agitare ;

• atlrnarea la tavan, așe
zarea la gura unui suflător de 
metan, în gura tubului de ae- 
raj parțial sau Ia robinetul 
conductei de aer comprimat ;

• lăsarea lămpii fără su
praveghere sau încredințarea 
acesteia persoanelor neautori
zate ;

• utilizarea lămpii in alte 
scopuri decît cele pentru con
trolul gazelor In subteran ;

★

In lumina dalelor din pre
zentul articol se impune ca 
organele de conducere, supra
veghere și control de 1a uni
tățile miniere să ia cele mai 
corespunzătoare măsuri astfel 
ca lampa de siguranță cu ben
zină să poată ff folosită în 
condiții de securitate deplină 
de persoane cu inaltă conști
inciozitate profesională și u- 
mană. Lămpile care nu cores
pund condițiilor impuse NU 
VOR FI ADMISE IN MINA, 
fn acest sens o mare răspun
dere au măsurătorii de gaze și 
șefii de echipă sau brigadă 
cărora le sînt Încredințate 
lămpile de siguranță cu ben
zină.

Ing. Dumitru IONESCU, 
șef laborator S.C.S.M.

Pagină realizată la cererea
CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI

la• La aceeași mină și
’ \ . artificierul

Mihai Jnepp a pușcat la a- 
baiajul cameră nr. 23 din 
straiul 3, blocul II, tot in zi
ua de 10 februarie, folosind 
pentru amorsare capse elec
trice cu intirziere in loc le 
capse electrice instantanee.

același sector,

ll-
V

cu

• Nici artificierul Gheor- 
ghe Roman de la mina Lu
pani nu s-a lăsat mai pre
jos in ale... încălcării disci
plinei muncii, a normelor 
de securitate. El a efectuat 
pușcarea in suitorul de 
tac din stratul 9 blocul 
fără să aplice burajul 
fiole de apă.

Măsurile luate împotriva 
lor, rigorile sancțiunilor pri
mite probabil că i-au trezit 
la realitate. Dar nu e sufi
cient numai atît. Organele 
responsabile, conducerile teh
nice ale sectoarelor minie
re au obligația de a intensi
fica și mai mult controlul, 
exigența față de artificieri 
iar totodată să acționeze cu 
hotărfre pentru întronarea 
unei discipline de fier in 
rindurile acestora. E abso
lut necesar.'

este permisă prezen- 
ort numai a doi oa-

Acum, încărcarea găurilor, 
fac o demonstrație...

li*» [O]
ZY k

. dacă tot asistați
rămîneți aici să vă explic, s

A ,

îngăduința mecanicului, j
soră I

I
I 

_____ I 
îngăduința de a se înfrupta I 
din fructul pomului oprit. |

I
I
I
I
I
I
I
I

bună cu... boacăna
însoțitorului

Nu știm ce 
se spune la ......
despre mecanicul de 
motivă Andrei Șimon. 
fi spunind despre el că este 
un om cu inimă largă, că 
poate fi luat drept model 
pentru o eventuală viitoare 
„statuie" a îngăduinței ? Da
că pină acum nu a avut o 
atare „faimă" in colectivul 
din care face parte, acum 
și-a creat-o. Cind, cum ?

In ziua de 10 februarie iși 
făcea, ca de obicei, meseria 
pe locomotiva Diesel de mi
nă. in galeria principală de 
transport de la orizontul 
480. Cu bolidul său de oțel, 
vehicula țug după țug, căr
bunele scos din abataje de 
către mineri. Totul a decurs 
normal pină in momentul 
cind insoțitorul de tren a 
încercat „coarda sensibilă" 
a sufletului bun al mecani
cului. Ii venise însoțitorului 
pofta să călătorească nițe- 
luș pe locomotivă și a făcut 
apel la îngăduința mecani-

se crede și ce 
mina Vulcan

loco- 
S-o

cului. Știa el ce știa.' Șicului. știa el ce știa ' Și a 
obținut pe loc, fără ezitări,

Doar nu era să-și dezmintă 
el, mecanicul, faima de om 
al sfintei îngăduinți...

Numai că îngăduința me
canicului și îndrăzneala în
soțitorului de a-i cere, sint 
surori bune cu indisciplina 
in muncă — cu încălcarea 
celor mai elementare norme 
de protecție a muncii de la 
transportul subteran. Așa 
stind lucrurile, organele de 
control, care l-au găsit pe 
însoțitor cocoțat pe tampo
nul. locomotivei in plin 
mers, jiu i-au ridicat meca
nicului Andrei Șimon „sta
tuia" îngăduinței, dar in 
schimb tot l-au „recompen
sat" cu ceva — o sancțiune 
administrativă. Să-i fie de
învățătură I Lui și altora ca I 
el care mai îndrăznesc să *

Iignoreze normele de securi
tate a muncii.

— Cum iți lași, Andrei, oria cui 
Să circule pe tampon ?!

— I as" că-l obosit, săracul.
C-a venit de la... „Mignon" !!
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Cînd comitetul e prezent
Construit si dat In folosință 

cu 3 ani in urnii, căminul mi
nei Dilja a fost dotat cu mi 
ce este necesar pentru ca lo
catarii lui sâ se sitnlâ ..ca a- 
casS". Construit cu o capacita
te do 300 locuri, din care :n 
momentul de fațft sînt ocupa
te 240, fn cămin peste tot dom
nește ordinea si cuiățonia.

— Cum reușiți să asigurați 
disciplina In rlndnl locatari
lor din cămin. Întrebăm pe ad 
minlslratoml Carol Mnnlea- 
uu ?

— In problema disciplinei și 
in genera) în rezolvarea tutu
ror problemelor legate de bu
na funcționare o căminului, 
un ajutor neprecupețit îl a- 
vem din partea comitetului de 
cămin. Toate abaterile do la 
disciplină sint operativ puse 
în discuția colectivului de lo
catari luîndu-se măsuri in 
funcție de abaterile săvlrșile. 
Așa. de exemplu, recent au

fost excluși din cămin Nicolao 
Roman cate a lost găsii prac- 
licind jocuri de noroc in < h- 
min și absenlind nemolival de 
l.i serviciu, sau Nclu Anca < ti
re a introdus clandestin, p? 
geam, un cetățean străin do 
cămin. Cazuri cum sini acelea 
ale lui Petru Băbușcă care a 
venit In stare de ebrietate sau 
Simion Țăranu, arc a provo
cat scandal au fost puse do 
comitetul dc cămin In discuția 
adunării locatarilor și popu
larizate prin qa/rla de perete.

întregul colectiv al căminu
lui - participind la concursul 
pe lemn „Căminul nostru, ca
sa noastră", care se desfășoa
ră pe întreaga Vale n Jiului. 
- iu acela organizat de E.M. 
Diljn pe tema „Cea mai -u- 
rata și frumoasă cameră'1 
manifestă un deosebit interes 
față de aceste acțiuni, caută 
să se obțină punctajele care 
condiționează acordarea de 
premii cîștigiltorllor.

Unde este 
opinia colectivului ?

— De 17 ani locuiesc In a- 
cest cămin, ne spunea munci
torul Ioan Sprîncenatu. dc la 
sectorul III al E.M. Petrila. A- 
cum avem condiții foarte bu
ne de viată: mobilier nou In 
camere, paturi curate și con
fortabile. Datoria noastră es
te să le păstrăm. Doar c casa 
noastră.

In căminul muncitoresc din 
Petrila trăiesc 280 de oameni. 
Am intrat într-o mare parte 
din camere și am întilnit, mai 
peste tot, o atmosferă calmă 
și caldă, specifică unei mari 
familii.

— Deoarece numărul oame
nilor este mai mare decit cel 
al paturilor evacuăm o maga
zie pentru a o transforma in 
dormitor (Iosif Kalman, admi
nistrator). Intimpinăm unele 
dificultăți doar cu noii anga
jați care, pînă se obișnuiesc, 
ne dau destulă bătaie de cap...

De aceeași părere este și

Gheorghe Șologon președinte
le comitetului de cămin. Viața 
în colectiv iși are riqorile ei, 
impune o atitudine preveni
toare și respectuoasă față de 
colegi. Iată pentru ce căminul 
exercită și o foarte clară in
fluență educativă care, la Pe
trila, încă este destul de pa
lidă. Mihai Unculescu, Adrian 
Hîncu si mulți alți interlocu
tori sini mulțumiți de condiți
ile materialo; la feb și Nicolae 
Sîrbu dar in a cărui cameră 
pereții sini tapisați cu fotogra
fii din reviste. O situație a- 
semănăloare se mai află și in 
alte camere. Unde este opinia, 
atitudinea colectivului, a co
mitetului de conducere? Din 
aceste cazuri, o adevărat, izo
late. se poate trage concluzia 
că munca de educație este iu- 
ca precară la căminul munci
toresc din Petrila undo condi
țiile materiale sint dintre ce
le mai bune, dar nu la fel și 
grija pentru ele.

ționaro ?" „Instalația este fa. 
■ ulă ne-am Interesat nu n-1 
>-a specificat termenul. doar 
<ă o să se ia măsuri, atit..." 
țs.n.j.

Oricum, să se rezolve cil 
mai repede problema ni apa 
caldă I

O doleanța : se simte nevoia 
angajării a încă unei spălăto 
rese pentru lenjeria dc corp 
a muncitorilor.

Și încă ceva : din anul 1970 
nu s-a zugrăxil. Pereții unor 
camere arată deplorabil. Ce 
se așteaptă ?

Ambianță 
plăcută...

— Despre condițiile de 
cazare ? Da, vâ putem spune, 
fără prea multă reținere, câ 
le avem asigurate la un ni
vel corespunzător cerințelor 
unei conviețuiri civilizate, i- 
gienice chiar cu un oarecare 
grad de confort. Ar mai fi 
necesare poate, doar cîteva 
recipiente de gunoi plasate 
pe culoare...

Iată care este părerea ge
nerală a celor caro locuiesc 
în căminul muncitoresc „23 
August1* al Exploatării miniere 
Aninoasa, cărora le-am so
licitat în mod deschis să opi- 
neze în acest sens. Intr-ade
văr aceste remarci — poziti
ve după cum se văd — le-am 
constatat și noi în timpul vi
zitării diferitelor camere alo 
căminului.

Curățenia și ordinea tronau 
aproape peste tot ; mai erau 
desigur și unele camere în 
care unii tineri certați fiind 
cu unele percepte elementa
re ce țin de comportarea per
sonală a fiecăruia în viață se 
complac in situația de a ne
socoti cele mai elementare 
norme de igienă făcînd — în 
ciuda eforturilor de convin
gere atît ale cameristelor (o 
bună impresie ne-a lăsat în 
acest sens Lucreția Lupu) cît 
și ale administratorului cămi
nului — bineînțeles o notă

■ ei 283 de locatari maj există 
încă tineri care, uneori, neso
cotesc munca îngrijitoarelor 

contra cărora nici opinia 
de masă nu a lipsit, numărul 
lor scăzînd considerabil - ig
noră cele mai elementare 
„legi" ale Igienei, așa cum nu 
ne-au surprins nici inscripții
le chcmînd In ordine și men
ținerea curățeniei, afișate in 
maj multe locuri. Tot pe adre
sa unor colocatari au lost for
mulate nemulțumiri (de către 
Gheorghe Chiurtu, Vasilo Bor- 
delanu ș.a,) In ce privește in
suficienta grijă fală de res
pectarea odihnei celor ce 
au venit din schimbul de 
noapte. Comitelui do cămin se 
angajează însă că și acest ne
ajuns „va li pus In punt I rit

do < urind". In rest, țoale bu
ne, ain vechii locatari ai că
minului cît și roi noi care au 
intrat intr-un climat favorabil 
disciplinei, se străduiesc să-și 
facă din căminul lor colectiv 
o...... casă proprie", in care să
se simtă oricînd bine...

Două observații lotuși, co
laterale : Prima nu există 
un spațiu in care să poată li 
pusă la dispoziția doritorilor 
biblioteca existentă in cămin; 
A doua - - o buna parte a lo
catarilor căminului ne-au so
licitat intervenția prompta a 
serviciului orășenesc dc mili
ție pentru curmarea unor 
scandaluri provocate, pe stra
da sau chiar în fața căminu
lui, do către un grup de re
calcitranți locuitori ai Cimpoi...

Fiecare cu interesele lui...
Nicolae Chiratcu este res

ponsabilul căminului nr. 5 din 
Lupeni doar de două luni. In 
acest răstimp s-a reușit pune
rea la punct a sălii clubului, 
do pe mosc și din vitrina bi- 
blio;ecii „se prezintă" colec
țiile de ziare, cărți, reviste — 
chiur de specialitate miniera ; 
peste toi ordine, curățenie. 
Coridoarele — lună de cura
te Ambianță reconfortantă, 
dar căutăm să pătrundem și 
„dincolo". Intr-o cameră urît 
mirositoare dăm de Ion Bolo- 
han, .aruncat" în pat, cu hai
nele dc șut pe dînsul și cu 
căciula înfundată pe urechi. 
Abia se scoală că-i tare, tare 
.obosit"... Mai are încă două 
luni pînă la pensie, a lucrat 
20 de ani la mina Lupeni, dar 
nu arc nici o considerație 
pentru cei doi tineri — un lă
cătuș și un electrician — cu 
care stă în cameră. A opupat 
mai tot dulapul : îl rugăm 
să-l deschidă. Înăuntru o mi
zerie do nedescris. Toate arun
cate vraiște... Cerem respon

sabilului explicații. „Nicioda
tă nu-1 găsesc treaz, să mă 
lămuresc cu el 1“ Oare chiar 
așa o fi ? Ajutorul de miner 
Marin Marin, cu chef și dîn- 
sul, ia apărarea colocatarului, 
susținînd că arc vechime la 
mină... Asta-i dă dreptul să 
se comporte intr-un asemenea 
hal ? Propunem să fie repar
tizați în aceași cameră dacă 
vădesc atîta înțelegere unul 
față do altul...

Muncitorul necalificat
Gheorghe Eșanu, dc 17 ani, 
tocmai arsese cu țigara un 
cearșaf. .Am să-l plătesc I" 
Nu găsești, mâi băiete, îl 
luăm deoparte, că ar fi bine 
să arăți mai multă grija fa
ță de ceea ce statul îți pune 
la dispoziție ție și altora ? 
Tace. Ar ii Indicat ca mem
brii comitetului de cămin să 
mâl treacă — dacă nu zilnic 
— măcar din cînd în cînd prin 
camere, să militeze pentru or
dine și disciplină, să discute 
concret, răbdător cu fiecare în 
parte.

Ce dai cu o mînâ 
iei cu alta 1

• Stimate lovarășe CONSTANTIN DI
NI (Lrlcanl. bloc 7 ap. 12) «im Înțeleg in... 
întregime Indignarea <1v. la adresa necin
stei ospătarilor șl a barmanului de la 
restaurantul ..Păltiniș", dar nu pricepem 
de ce nu trebuie să știe responsabilul a 
ceste! unități, Ion Purece, că dv. ne-ațf 
scris o scrisoare I Oare, ne-ațl expus a- 
devirul pur. fără „floricele" ?

• IOCUHORII Bl OCURII OR DE PE 
STRADA DACIA (Petroșani) ne Cer o ex
plicație in legătură cu purtarea lor pe dru
muri. dc la Ana la Caiafa. Intrebîndu-ne 
cil ce drept conducerea I.G.C. șl Serviciul 
gospodțrte de la consiliul popular mttnlcipal 
îl amină de la zl la zi, cînd rezolvarea 
reclamațlei lor la adresa vidanjorilor 
I.G.C. era urgent... Chiar, cu ce drept ?

• LOCUITORII STRĂZII LUNCA DIN 
PETROȘANI (la numerele 19. 21. 23. 24. 
26. 28 șl 30) cer... apă I Am avui șaple 
fîntinl. dar (oale sini acum fără apă șl 
noi aducem apă de la... 500 de metri I" 
Problema, după cum am fost informați, 
e In curs de rezolvare. In ce privește 
gunoiul, pe care serviciul salubritate de 
la I.G.C. il aruncă in apropierea Jiului, 
am mai spus-o : le e greu șoferilor respec
tivi să se deplaseze pînă la Iscronl. Ia 
rampă. ..Pină cînd. insă ?" — ne întrebați. 
Păi. cil o (ine... frigul, că la primăvară 
nu-șl inal pot permite să facă așa ceva... 
Deși, nici acum n-ar trebui 1

• UN GRUP DE MUNCII ORI DIN II 
PENI ne întreabă dp ce nu esld apă pota
bilă in cartierul Carolina dc sus șl pe 
strada Minerilor. II întrebăm și noi, la 
rlndnl nostru, pe Iov. loan Zelenedc. șe
ful echipei de Instalatori a sectorului 
I.G.C. Lupeni. Și-| așteptăm răspunsul.

• I a magazinul Alimentar de pe stra
da Aurel Vlalcu (Petroșani), laptele este 
distribuit... preferențial. După ce se apro
vizionează toți șalarfațil unllățil șl... mulțll 
prieteni al acestora, se mal dă lapte 
dacă rămine — și publicului consumator 
— ne scrie IOAN CIUR. D- ce ?

• ION PETRILEAN (Petroșani) : Citiți 
răspunsul dai locuitorilor străzii I unra.

Ritmicitatea îndeplinirii 
planului

Dacă la cantina căminului 
aparținînd E.M. Livezeni, do
mina luciul curățeniei, în 
cămin situația se prezenta 
mai... pestriță. încă de la par
ter ne-au întîmpinat gunoaie, 
începind de pe coridor.

— Pur și simplu nu știu 
ce să mai fac — se explică 
Radu Dobre, administratorul 
căminului. Chiar am propus 
spre sancționare pe Petrișor 
Sofia, îngrijitoarea care răs
punde de parter..

In camere, pe ici, pe colo 
ordine, în rest... domină de
ranjul. Am remarcat în ce 
privește curățenia exemplară 
camera nr. 1, unde stau Ion, 
Romeo și Grigore Găinii.
La etajul I situația se
îmbunătățește, camerele mai 
ordonate, cu mobilier
și lenjerie curată. Etajele 
II, III și IV de asemenea. 
Sîntem tentați să amintim aici 
camerele care ne-au făcut 
cea mai bună impresie : sînt 
cele cu nr. 35, 38, 46 și 47. 
In camera 47 am întîinit pe 
Dumitru Palamaru și Dumitru 
Leonte, primul scria și al doi
lea cînta, în surdină la a- 
cordeon. Ambianța ne-a stre
curat dorința de a poposi.

— Sîntem foarte mulțumiți. 
Administrația are grijă să a- 
vem toate cele necesare, ne 
declară muncitorul Palamaru. 
Doar, dacă la camera televi
zorului s-ar gindi cineva mai 
mult, eventual se poate a- 
menaja un club. Condiții sînt, 
numai bunăvoința se lasă mai 
greu înduplecată, în rest toa
te bune.

De fapt, ne-am edificat noi. 
Intr-adevăr condiții șînt dar... 
există, incontestabil un „dar" ! 
Și acest „dar" l-am întilnit 
in camera televizorului unde 
un singur om viziona pro
gramul iar în rest un deranj 
domn de... urmele tătarilor! 
De tătari fumători I Scaunele 
în toate părțile, mucuri de ți
gări pe jos și un miros în
chis cu nuanțe pestilențiale 
împresura sala. Era sectorul 
îngrijitoarei Ileana Rotund, 
pe’ care, pînă atunci, ne-o lău
da administratorul. Am înțe
les greutățile unora care „de
filează" fără nici un rost, că.- 
rora le lipsește cite ceva co
mun bunei conviețuiri (Iar 
n-am înțeles cum se poate to
lera o astfel de carență pe 
lîngă atîtea lucruri frumoase 
întîlnile în acest cămin.

(Urmare din pag. 1)

față dc 4 250—4 300 dc posturi 
prestate zilnic în abataje, în 
ultimele zile plasarea să sca
dă la 4 000 sau chiar sub 4 000 
de posturi.

— Aceasta in condițiile in 
care efectivele sînt comple
te. Nu credeți că e vorba de 
o folosire necorespunzătoarc 
a acestor efective ?

— Este adevărat. A Interve
nit în prima parte a săptămi- 
nii un număr exagerat de 
mare de recuperări, (De ce 
oare conducerile exploatărilor 
nu le-au eșalonat corespunză
tor? — n.n.) absențe nemoti
vate. Pe de altă parte, nu s-a 
dirijat corespunzător linia de 
front.

— Totul ține de organizarea 
temeinică a producției, de 
pregătirea ei...

— Fără discuție că da.
— Ce măsuri Iuați pentru 

ca la decada a doua planul 
să fie realizat ?

— Situația se va remedia. 
Ea Lupeni s-au analizat cau
zele nerealizărilor și s-a ho- 
tărît suplimentarea plasării 
abatajelor. La sectoarele au
xiliare ani găsit peste 100 do 
oameni in plus față de ne
voile planului. Vor fi dirijați 
urgent la activitatea de pro
ducție. Se vor termina reme
dierile la utilaje așa îneît 
lucrurile se vor redresa. Insă 
este neplăcut că asistăm la 
acele căderi cauzate do ace
leași elemente îndeobște cu
noscute...

— Și care nil au nici un fel 
de justificări.

— Multe dintre ele sint 
intr-adevăr nejustificate. Cît 
despre încheierea decadei, a- 
ceasta se va face la nivelul 
planului. Mai mult nu se poa
le. In această duminică nu va 
lucra nici o unitate pentru a 
se crea condiții executorii 
reviziilor tehnice și reparați
ilor care nu s-au prea făcut în 
ultima perioadă de timp...

Cu alte cuvinte, aceleași 
deficiențe, aceleași neajunsuri 
se constată din nou. Sfrunem 
„din nou" pentru că au mal 
fost semnalate. Se pare însă 
că lucrurile se opresc aici, la 
aceste constatări, că pentru 
rezolvarea lor este nevoie să 
intervină Centrala. Problema 
îmbracă două aspecte : de ce 
nu-și rezolvă aceste probleme 
conducerile unităților respec
tive și se așteaptă intervenția 
dinafară ? Iar dacă se inter
vine, de ce nu se rezolvă pro
blemele cu toată fermitatea 
pentru ca ele să nu mai apa
ră. să nu „constatăm" din nou 
aceleași cauze care, să spunem 
lucrurilor pe nume, deși sînt 
cunoscute și răscunoscute — 
DEFECȚIUNILE TEHNICE. 
SLABA DISCIPLINA. OR
GANIZAREA MUNCII — sint 
plătite cu prea multe eforturi 
și cu prea multe tone de căr
bune. „Repetiția" lor arată că 
nu se urmărește suficient și 
cu exigența cuvenită, atit de 
la nivelul Centralei cit și al 
conducerilor exploatărilor, fi
nalizarea măsurilor luate pen
tru ca planul să fie realizat 
ritmic, zi dc zi, decadă de 
decadă.

PROGRAMUL
universității serale de marxism-leninism

Atenție... la „înălțime" I

pentru zilele de 19, 20 și 21 februarie
SECȚIA economii;
LUPENI — anul I, în ziua dc 19 februarie : PETROȘANI 

— anul II, in ziua dc 19 februarie, — anul I, în ziua dc 21 
februarie.

SECȚIA PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE 
PARTID — anul I și II. în ziua de 20 februarie.

Cursurile din Petroșani vor avea loc în sala Cabinetu
lui municipal de partid, ora 17.

SECȚIA FILOZOFIE — anul III, în ziua de 20 februa
rie, la Școala generală nr. 1, ora 18.

La camera nr. 47 de Ia Căminul E.M. Livezeni o curățenie exemplara și o am
bianță plăcută... In timp ce muncitorul Dumitru Palamaru iși puno la punct corespon
dența, colegul de cameră Du mitru Lconte cintă în surdină o frumosă melodie la acor
deon...

Știți cumva unde se poate 
găsi puțin respect la unii 

și tot atît interes 
pentru alții ?

Am găsit-o pe tovarășa Ma
ria Krișanovschi, administra
toarea celor patru cămine din 
Uricani discutînd cu unul din 
locatari — Ion Petreciuc (sec
torul LII, 33 de ani) proaspăt 
„evacuat" din căminul nr. 4. 
Motivele ? Oricine asista la 
discuție pricepea fără alte ex
plicații. Intr-o stare „avansa
tă" de ebrietate ..evacuatul" 
încerca să explice cit este 
de... nevinovat și că așa cum 
e dumnealui, mai sint încă 
vreo cițiva în cămin care me
rită din plin evacuarea.

...In rest in căminul nr. 1 
deși încălzirea centrala lipseș
te. este curățenie •, clubul e 
bine dotat; lenjeria imacula
tă. se schimbă săptăminal. 
Stăm apoi de vorbă cu preșe
dintele comitetului de cămin, 
tovarășul Petre Filip :

— Condiții exista, dar ar 
putea să se mai îmbunătățeas
că. De pildă, la căminul nr. -I, 
nu sînt dulapuri, nici noptie
rele nu sint complete. E ade
vărat însă că este un cămin 
nou urmind să fie dotat cu tot 
necesarul. încălzirea este re
zolvată cu cărbuni la toate că
minele dar apă caldă nu avem 
deloc. Numai rece. Este des
tul de qreu, căminele nu au 
vane sau cazane.

— Situația se va rezolva — 
ne-a lămurii administratoarea 
— anul acesta, în trimestrul 
III. In urma controlului 
s-a făcut un plan de măsuri 
în care este prevăzută și ter- 
moficarea căminelor nr. 1, 2 si 
4.

In urmd controlului? Sur
prinzător. Dacă s-a găsit acum 
o cale de rezolvare nu se pu
tea găsi mai de mult?

Pe cînd racordarea cu... 
apă caldă ?

Căminul 3 Vulcan... Tov. 
Hortensia Iovi, responsabila 
și președintele comitetului ue 
cămin, Iile Diaconu iși mărtu
risesc nemulțumirea dc felul 
cum se comportă in cămin ti
nerii muncitori de la minele 
Uricani și Lupeni, care fac 
instructajul dc 10 zile. Fiind 
,în trecere" găsesc de cuviin
ță să facă gălăgie, dezordine, 
să nu se încadreze in climatul 
disciplinar înstăpinit aici. I-am 
întrebat pe muncitorii necali- 
ficați Petrică Predan, Ion Teo
dor. Alecu Pavel, Eugen Bîz- 
qan și loan Sirbu de ce dorm 
sau stau trîntiți pe păturile și 
pe cearșafurile cu^’-'e, cu hai

nele „de zi", cu pantalonii 
plini de praf și noroi. N-au 
catadixit să ne răspundă... In 
schimb sint mulțumiți (credem 
și noi!) de condițiile de caza
re, doar că... apa urcă rar la 
etajul nostru, n-are presiune 
și e numai rece..."

Solicităm explicații in legă
tură cu lipsa apei calde (Mun
citorul Ion Vîrlan : „Apă cal
dă nu avem. și-i rău că-i 
așa...“). „Nu sîntem, deocam
dată, racordați de la uzină... 
Nu avem nici apă rece sufici
entă, ne-a relatat responsabi
la. Promisiuni..." „Ați chestio
nat pe cei datori s-o facă, cam 
care ar fi termenul de solu-

discordantă cu ceilalți colo
catari.

— Am încercat, pe cît posi
bil, să le creăm celor 170 de 
căminiști, in mare majorita
te tineri, condiții dintre cele 
mai bune de locuit la noi — 
ne spunea tov. Gheorghe Co
cotă, administratorul acestui 
cămin. Acest lucru, bineînțe
les depinde în mare măsură 
și de felul în care ei înțeleg 
să ne ajute, adică de modul 
lor de a locui în cămin.

„De noi 
depinde 

menținerea 
curățeniei" !
...La ora „popasului" nostru 

la căminul pentru nefamiliști 
al E.M. Lonea, pe coridoare 
și în camere forfota dinaintea 
plecării la șut a celor din 
schimbul II atinsese punctul 
culminant. Avem totuși prile
jul — în ciuda grabei manifes
tate a locatarilor căminului — 
să stăm dc vorbă cu cițiva din
tre aceștia. Pesle fonslatar'le 
noastre, privind existența sii- 
mumului de condiții bune, ne
cesare odihnei șl petrecerii 
timpului liber, se suprapun, 
rînd pe rind, alte și alte a- 
precieri favorabile. Oamenii 
sint, in genere, mulțumiți de 
condițiile create, laudă dorin
ța continuă a administratorului 
căminului, Victor Huică, dc a 
le „îmbogăți" in continuare 
posibilitățile de trai („Nu a- 
veam o sală pentru televizor... 
Am cerut și s-a rezolvat. Nu 
avem încă apă < dă in spălă
toare. Săptămîna viitoare ni 
s-a promis că vom avea" 
ne afirmă cu convingere Flo- 
rea Niță, Constantin Ursu, 
Dragoș Alucăj ș.a.), iși păs
trează reproșurile doar la a- 
dresa unora dintre... semenii' 
lor. Și nu ne-am mirat delor 
aflînd că, In cămin, printre

Față de ultima noastră vizi
tă la căminul dc nefamiliști al 
E.M. Paroșeni, lucrurile s-au 
mai îndreptat : adică s-a găsit 
un administrator — Gheorghe 
Petar, biblioteca funcționează, 
s-a amenajat o frumoasă sală 
de primire a noilor angajați. 
Dar an» găsit și probleme ne
rezolvate. Scaune tot... nu sînt 
(dar o să fie săplămîna viitoa
re, ne-a asigurat administrato
rul) și mai e ceva — ultimul 
etaj deși la înălțime, dupa~ fe
lul in care este gospodărit, 
poate fi transferat la... demisol. 
Cîteva camere oferă priveliști 
nu prea încîntătoarc — haine 
vraiște, scrum de țigări peste 
tot. Aflăm că acesta este mai 
mult etajul noilor angajați. 
Facem cîteva cunoștințe 
Traian Dollneanu și colegii 
săi de cameră, locuiește in 
cămin de două săptămîni i

— Nu avem apă caldă, une
ori nici rece, iar lenjeria nu 
s-a schimbat de cînd am ve
nit.

Ara cerut lămuriri adminis
tratorului privind lenjeria :

— Nu avem alte condiții — 
din lipsa apei nu se poate spă
la mai des lenjeria, dar o să 
se rezolve și asta...

In concluzie, ultimul etaj ar 
putea deveni... primul. Cum ? 
Cu mai multă străduință din 
partea celor ce-1 ocupă, dar 
mai ales cu sprijinul comite
tului de cămin. Și al adminis
trației. Noilor angajați să li 
se ofere condiții optime, far 
dacă nu știu să le păstreze, 
pînă cînd vor învăța sau se 
vor deprinde cu modul civili
zai de a se purta într-un că
min — comitetul are, printre 
altele, sarcina de a-i ajuta, a-i 
îndruma.

Lupte, 
divizia A

Ce ar mai trebui
Ani fost ieri oaspeții căminelor muncitorești ale exploa

tărilor miniere din Valea Jiului. Am vizitat căminele, am 
stat de vorbă cu locatarii acestora, in majoritate tineri — 
mineri, mecanizatori, mecanici sau electro-lăcătuși.

Ce concluzii se desprind din investigațiile noastre ?
In primul rînd, strădania pe cît (le meritorie pe atît de 

justificată a serviciilor de resort ale exploatărilor miniere 
și din Centrală, de a oferi tinerilor locatari condiții opti
me de odihnă, de recreere pentru solicitările dc a doua zi.

Sînt relevatoare, in acest sens, dotarea căminelor cu 
mobilier, lenjerie șl alte obiective uzuale, îmbunătățirea în
treținerii și gospodăririi căminelor — într-un cuvînt străda
niile pentru modernizarea acestora. Căminele exploatărilor 
miniere au devenit mai curate, mai primitoare, oferind m 
marea lor majoritate miilor de locatari condiții de cazare 
optime incit să poată afirma că. sînt „ca acasă".

Dar, nu toți ne-au putut face această afirmație. In ce 
sens au avut nemulțumiri ? Mai ales în ceea ce privește 
menținerea atit a curățeniei și ordinei, cît și a liniște! in 
unele cămine. La acest capitol sint încă deci deficiențe care 
vorbesc, pe de o parte, de nerespeclarea unor reguli ele
mentare dc conviețuire în comun de către unii locatari, iar, 
pe de altă parte, de unele inconsecvențe în remedierea și 
prevenirea acestor carențe. Locatarii reclamă, de asemenea, 
necesitatea întronării ordinei și curățeniei în spațiile comune.

Ce impun aceste constatări ? Ca gospodarii căminelor 
să-și facă pe deplin datoria iar cei puși să-i controleze — 
așișderea. In general, se cere făcut mult mai mult din par
tea administratorilor și a comitetelor de cămin pentru cul
tivarea — prin forme educative adecvate și eficiente — a 
unui climat de intransigență față de toate abaterile, pentru 
întronarea in FIECARE CĂMIN și la TOȚI LOCATARII a 
unei atitudini responsabile față de respectarea regulilor de 
conviețuire în cămin. In această privință sindicatele, orga
nizațiilor de tineret trebuie să albă un cuvînt mai greu de 
spus !

Reporterii ziarului 
„Steagul roșu"

Hli de start!
După cum s-a anunțat, di

vizia națională A de lupte se 
va disputa, în acest an. după 
o nouă formulă. Au fost alcă
tuite deja cele trei serii (cu
prinzind un total de 27 echi
pe). Din seria a IlI-a va face 
parte și echipa de lupte libere 
Jiul Petrila, avind ca partenere 
de întrecere formațiile Pro
gresul București, C.S. Tirgo- 
viște, C.S.M. Cluj, Lemnarul 
Odorhei, Autosport Sf. Gheor
ghe, Constructorul Hunedoa
ra, Steagul roșu Brașov și 
Mureșul Tg. Mureș.

Iubitorii sportului din mu
nicipiu au primit cu multă bu
curie vestea includerii echipei 
Jiul Petrila în rîndul celor 
mai valoroase formații de lup
te din țară — o nouă dovadă 
a ridicării prestigiului sportu
lui din Valea Jiului, solici- 
tîndu-ne și cîteva... amănun
te.

Azi, sîntem în măsură să le 
furnizăm unele prime deta
lii...

De pregătirile echipei — 
gata de start ! — se ocupă 
prof. Gheorghe Pop, care spe
ră intr-o bună comportare a 
„elevilor" lui în cea mai difi
cilă competiție de lupte a 
țării. Lotul, pe care antreno
rul il va „arunca"în „focul" 
disputelor (ce încep chiar du
minică, 18 februarie a.c.) este 
următorul N. Căldăraș. D. 
Mustafa, AL Bercea, N. Ola- 
ru, I. Șerban, S. Butulescu, D. 
Tamaș, I. Mânu, Fr. Andrei, 
E. Făgaș, Șt. Bereș, V. Aione- 
sei, N. Ștefănescu. A. Nilas, 
E. Costaș.

Tuturor, la început de 
„drum" —DEPLIN SUCCES!

La Lupeni

Mmrur in
Venind in întîmpinarea ce

rințelor impuse de creșterea 
continuă a numărului de cum
părători, de diversitatea și 
sporirea sortimentelor din do
meniul confecțiilor pentru 
bărbați, magazinul specializat 
„Elegant" din Lupeni s-a mu
tat, zilele acestea, în casă 
nouă. Gama largă sortimenta
lă și coloristică a confecțiilor 
prezentate cumpărătorilor, în

„Divertisment"...
Marin Barbu, fără ocu

pație, și Octavian Duna, 
fost angajat la E.M. Vulcan, 
dorind sâ se distreze, au 
plecat la Iscronl la nedeie. 
„Programul" a fost com
plex, cuprinzind printre al
tele consumul unor mari 
cantități de băuturi alcooli
ce, scandal — în toiul că
ruia l-au bătut „măr- pe 
M.I. „Numărul senzațional" 
al isprăvilor celor doi a 
fost aruncarea lui Ml. de 
pe pod (3 m) în Jiu. ca sa
și revină, probabil. în ur
ma „tratamentului" la care 
l-au supus.

Cu ocazia aceasta insă, 
au „scăldat-o" și dumnea
lor, care și-au încheiat zi
ua de divertisment tot la... 
„apă" unde vor râmîne ca 
sâ-și „revină" din amne
zia ce i-a făcut să-și piar
dă trăsăturile umane — 
M. B. doi ani și. jumătate, 
iar O. D., un an.

„Urmașul" lui Nero
Ii intrase-n cap omului 

și n-a avut liniști pfrrS rce 
într-o noapte a luat un mal-- 
dăr de hîrtii. s-a Urcat în 
pod și le-a aprins cu inten
ția de a da foc casei în ca
re locuia cu copiii și con
cubina sa. punînd în pericol 
locuințele vecine. De fapt, 
Nicolae Crîsnic. din Vul
can. a mai avut asemenea 
tentative, amenințîndu-și 
vecinii că o sâ le dea foc 
într-o bună zi. Și s-a ținut 
de cuvînt. A început cu 
propria sa casă. O fi do
rit N.C. sâ intre în istorie, 
alături de Nero, dar deo
camdată, gratie „■ elebriiă- 
ții" sale se află la închisoa
re timp de un an și șase 
luni.

Nicolae GHERGH1N 
judecător

nui comerț modern, cu ca
mere de probă și retușuri, 
confortabile, este deservit de 
un colectiv bine cotat în ie
rarhia comerțului din muni
cipiu, format din vînzătoarele 
experimentate Margareta Far- 
cău, Vilma Soucsek, Erna Po- 
iak, Ana Frâțilâ și Ana Las- 
zlo. La crearea atmosferei in
terioare. luminoase și opti
miste. au contribuit decora-

tr-o manieră modernă, cea 
a expunerii libere, facilitează 
practicarea unui comerț ci
vilizat, eficient și i-a deter
minat pe cei interesați să se 
oprească in fața rafturilor ar
hipline, într-un număr impre
sionant, chiar din primele mi
nute ale deschiderii noii uni
tăți comerciale.

Colectivul, cu o înaltă ca
lificare și bine sudat profe
sional pe parcursul anilor, 
condus cu competență de Ir
ma Pop, s-a pregătit cu mi
nuțiozitate și spirit de răspun
dere pentru a fi la înălțimea 
exigentelor impuse de noul 
local și de noua formă de de
servire. Magazinul „Elegant" 
eu anexele indispensabile u-

toarea Ileana Melha și Dezi- 
deriu Feder — unul din cei 
mai vechi salariați ai O.C.L. 
Produse industriale Petroșani.

Dacă conducerea acestei or
ganizații comerciale a făcut 
eforturi notabile în direcția 
ridicării, prin această formă, 
la cote noi a comerțului din 
localitate, nu același lucru 
se poate afirma și despre e- 
xccutantul lucrării, sectorul 
Lupeni al I.G.L. — care, pili
și simplu, la încheierea lu
crărilor de finisare a desco
perit că instalațiile sanitare 
aferente magazinului nu au... 
canal de scurgere. Comenta
riile sînt de prisos.

Text și foto : T. JIANW
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40 de ani de la lupfele ceferiștilor și petroliștilor
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI Solemnitatea de la Palatul

CHIVU STOICA Consiliului de Stat
Sp împlinesc patru decenii 

de la eroicele bâtilii de clasă 
din ianuarie-februarie 1933, 
desfășurate sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
care au Înscris o pagină ne 
neuitat în qlorioasa istorie a 
neînfricatei lupte de veacuri 
a clasei muncitoare a poporu- 
Jui român, pentru eliberare se* 
cială și nationals. „Luptele de 
cla^â din perioada crizei e- 
conomice. și mal ales luptele 
din ianuarie-februarie 1933 — 
aprecia tovarășul Nicolae 
Ceausescu — au constituit un 
moment de o deosebită impor
tantă in istoria mișcării noas
tre muncitorești, au awt o 
profundă înriurire asupra vie
ții politice și sociale din Ro
mânia. Ele au dat o puternică 
lovitură claselor exploatatoa
re. au frînat ofensiva capita
lului îmțolriva drepturilor e- 
conomice și politice ale oa
menilor muncii".

Zguduind din temelii între
gul edificiu al regimului bur- 
qhezn-moșieresc, stîrnind un 
puternic ecou in rîndurile tu
turor păturilor populației, de
terminând o viguroasă acțiune 
de solidaritate in Iară și peste 
hotare, marile lupte din 1933 
au constituit — prin amploa
rea. combativitatea și spiritul 
revoluționar ce le-au caracte
rizat, prin învățămintele și 
influenta lor asupra vieții so
ciale — un eveniment de ma
re însemnătate în viata par
tidului nostru, a mișcării mun
citorești din România. Cu o 
vigoare impresionantă, s-a vă- 
dit atunci uriașul potential re- 
volutîonar al clasei muncitoa
re din România, dirzenia, ab- 
negatia și spiritul de sacrifi
ciu care o desemnau drept 
cea mai avansată forță socia
lă a tării.

Deosebita însemnătate a a- 
cestor mari bătălii de clasă 
izvorăște din faptul că, depă
șind cu mult cadrul acțiunilor 
duse in sprijinul unor reven
dicări profesionale limitate, au 
dat expresie combativă aspira
țiilor de libertate, dreptate și 
procrres social ale clasei mun
citoare în ansamblul ei, ale 
maselor largi populare, au a- 
firmat în mod răspicat voința 
lor neșovăitoare de a se opu
ne exploatării, reactiunii și 
fascismului, de a apăra inte
resele naționale fundamentale 
ale întregului popor român.

In condițiile în care clasele 
exploatatoare, cercurile quver- 
narte accentuau înfeudata 
tării fată de monopolurile 
străine si putdrîld imperialis
te, sprijineau prin toate mij
loacele drapările fasciste, Par
tidul Comunist Român și-a de
monstrat in mod strălucit for
ța politică și organizatorică, 
s-a dovedit la înălțimea misi
unii sale istorice de avangar
dă a clasei muncitoare, a în
tregului popor în lupta pentru 
interesele lor vitale, pentru o 
viată mai bună, libertate, de 
mocrație, independentă și su
veranitate națională. Deși silit 
să activeze în adîncă ilegali
tate, cu rîndurile decimate ca 
;rmare a prigoanei sălbatice 

dezlănțuite împotriva sa, parti
dul a pregătit și condus aceste 
lupte, in cursul cărora și-a 
întărit legăturile cu masele, 
și-a îmbogățit experiența re
voluționară.

După ce a prezentat efecte
le crizei economice din 1929— 
1933, pe fundalul cărora s-au 
desfășurat marile bătălii socia
le de acum patru decenii, vor
bitorul a arătat că istoria tă
rii noastre în perioada inter
belică nu mai cunoscuse, de 
la greva qenerală din octom
brie 1920. confruntări de cla
să de o asemenea amploare. 
Dacă s-a putut ajunge pe pla
nul organizării și desfășurării 
propriu-zise a luptelor proleta
re la nivelul înregistrat în a- 
niî 1929—1933, aceasta s-a da
torat. in primul rînd, fap
tului că in fruntea tutu- 
r r bătăliilor de clasă se a- 
fla Partidul Comunist Român, 
stegarul luptei pentru apăra
re-- intereselor fundamentale 
ale întregului popor.

In continuare, cuvînfarea a 
relevat principalele aspecte a- 
le procesului de radicalizare a 
miînritorimii ceferiste — proces 
stimulat de acțiunile largi ini
tiate de P.C.R. pentru mobili
zarea acesteia împotriva în
cercării claselor dominante de 
a arunca întreaga povară a 
crizei pe spinarea maselor 
muncitoare. In acest context, 
ca rezultat al orientării spre 
realizarea unității muncito
rești, s-a trecut, începînd cu 
anul 1932, la alegerea, în di
ferite centre ale tării, a co
mitetelor de acțiune ca organe 
de front unic. La 20 martie 
1932, din inițiativa G.C. al 
P.C.R., a avut loc Conferința 
pe tară a delegatilor muncito- 
r lor din toate sindicatele ce
feriste, care a adoptat un pro
gram de revendicări economi
ce și politice pentru întreaga 
masă a salariatilor de la căile 
ferate și a ales Comitetul Cen
tral de acțiune avînd misiunea 
de a coordona pregătirea lup
telor în întreaga tară. Secre
tar al Comitetului Central de 
acțiune a fost ales Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Intrucît muncitorii eeferiști 
si petroliști se afirmau atunci 
ca detașamentele cele mai îna
intate ale clasei muncitoare, 
luptele lor puțind constitui 
punctul de plecare pentru ri
dicarea la un nivel mai înalt 

a întregii mișcări revoluționa
re, P.C R. $i-a concentrai aten
ția principală și forțele sale 
spre pregătirea și conducerea 
acestor lupte. In acest fel. lup
tele ceferiștilor ș> petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933 
s-au declanșat și desfășurat ca 
parte integrantă și moment 
culminant al uriașului val re
voluționar ce se ridica in în
treaga tară.

Amintind că grevei din 1-2 
februarie 1933 a muncitorilor 
de la Atelierele C.F.R. ..Grivi
ta*'. pregătită minuțios de or
ganizațiile P.C.R., de organiza
țiile U.T.C. și sindicatele din 
ateliere, i-au urmat greve cu 
ocuparea atelierelor la Iași, 
Galati. Pașcani, Cluj elc„ nu
meroase ieșiri în stradă ale 
maselor de muncitori intr-o 
serie de alte centre ale tării 
și demonstrații pe străzi sub 
lozinci revoluționare, vorbito
rul a arătat că acest val de 
luptă n-a putut'fi stăvilit de 
orqane’le represive burghezo- 
moșierești nici prin aplicarea 
stării de asediu la 4 februarie, 
nici prin arestările masive e- 
fectuate de autorități. In aces
te condiții,, la 14 februarie a 
avut loc la București o ședin
ță extraordinară a activului 
de partid de la C.F.R. din în
treaga tară, cu participarea 
Comitetului Central de acțiu
ne al ceferiștilor și a repre
zentantului Consiliului Gene
ral al Sindicatelor Unitare, to
varășul Gheorghe Stoica, care, 
din însărcinarea Secretariatu
lui C.C. al P.C.R., răspundea 
de activitatea sindicatelor re
voluționare. Analizînd rezulta
tele pozitive și lipsurile din 
acțiunile desfășurate la 1-2 fe
bruarie, consfătuirea a hotărît 
să se organizeze o grevă la 
18 februarie, in toate centrele 
ceferiste care să cuprindă 
toate ramurile de activitate de 
la C.F.R., inclusiv tracțiunea 
și mișcarea, astfel ca ea să se 
transforme într-n grevă gene
rală a feroviarilor.

Alarmate de aceste hotărîri, 
organele de represiune au tre
cut, din ordinul guvernului, 
la arestarea a aproape 1 600 
militanți, urmărind ca în felul 
acesta să lipsească de condu
cere muncitorimea ceferistă și 
să împiedice organizarea ma
rii acțiuni hotărite.

Ca o ripostă la această mă
sură a organelor represive, 
comuniștii -de la Grivita au ha- 
tărît devansarea acțiunii sta
bilite pentru 18 februarie, ast
fel ca ea să înceapă la .Grivi
ta în dimineața zilei de 15 fe 
bruarie. Intrînd în grevă, cefe
riștii din București cereau eli
berarea tuturor conducătorilor 
lor arestați. înlăturarea imedi
ată a stării de asediu, recu
noașterea comitetului de fabri
că, respectarea revendicărilor 
obținute prin greva de la 2 
februarie.

Cu „Grivita” se solidarizau 
muncitorii celorlalte întreprin
deri din Capitală, alte catego
rii și pături sociale ale ora
șului, mase largi muncitorești 
din Cluj. Iași, Galati. Timișoa
ra, Brașov și alte centre din 
tară, intelectuali, studenti, me
seriași, mici comercianți, ță
rani.

In fata hotăririi neclintite a 
greviștilor, autoritățile bur- 
ghezo-moșierești au recurs la 
represiunea armată. Asasina
tele dezlănțuite in dimineața, 
zilei de 16 februarie, arestarea 
a circa 2 000 de muncitori, pre
cum și închiderea sub pază 
militară a Atelierelor C.I-.R. 
nu au însemnat insă infringe- 
rea muncitorilor ceferiști si 
nici zdrobirea mișcării revolu
ționare din România. Dimpotri
vă. marea burghezie și moșie- 
rimea au fost nevoite să 
bată in retragere. Au fost se
rios șubrezite pozițiile guver
nului Vaida, care, în toamna 
aceluiași an, a fost înlăturat. 
Acordul de la Geneva a fost 
suspendat, aplicarea „curbelor 
de sacrificiu" a fost sistată, a 
fost ridicată starea de asediu, 
marea majoritate a muncitori
lor arestați au fost eliberați, 
iar atelierele redeschise. Deși 
a rămas interzisă activitatea 
sindicatului, comitetului de fa
brică și comitetului de grevă, 
autoritățile au fost nevoile să 
accepte revendicările econo
mice cucerite în cursul grevei 
de la 1-2 februarie.

Luptele muncitorimii cefe
riste și petroliste din 1933 au 
demonstrat maturizarea politi
că a clasei muncitoare, care 
a urmat chemările celei mai 
revoluționare forte politice — 
Partidul Comunist Român, ca
re a folosit cu succes o mare 
bogăție de forme și metode 
de acțiune. Din rîndurile pro
letariatului s-au afirmat cadre 
strins legate de masa munci
torimii. In pregătirea și con
ducerea acestor lupte s-au re
marcat o serie de cadre revo
luționare cum au fost Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Constantin 
Doncea, Ilie Pintilie, Gheorghe 
Vasilichi, Dumitru Petresi u, 
Chîvu Stoica, Ion Metiu, Ion 
Turcu, Pavel Bojan, Emil Po
pa, Ion Ionită, Vasile Bigu, 
Constantin David, Naum Flo- 
rea, Traian Hulubescu, Eugen 
Mardare, Panait Bogâtoriu, 
Gheorghe Ghica și alti acti
viști de frunte ai mișcării 
muncitorești.

Prin rezultatele lor imedia
te, ca și prin efectele lor de 
durată asupra evoluției sociale 
ulterioare a țârii Juptele mun- 
toreștt din 1932-1933 au re

prezentat o mare victorie ro- 
litiră a clasei muncitoare din 
România.

Desfășurate la scurtă vreme 
după instaurarea dictaturii hlt- 
leriste in Germania, luptele 
proletariatului român din 1933 
au avut șl o însemnătate in
ternațională, în^<riindu-se prin
tre primele mari acțiuni ale 
proletariatului mondial împo
triva fascismului. Faptul că 
instaurarea fascismului în 
Germania și consecințele sale 
internaționale nu au produs 
derută in rîndurile clasei noas- 
ire muncitoare, ci. dimpotrivă, 
tocmai in acele zile, aici, în 
România, s-au declanșat cu a- 
lîta eroism bătălii de clasă de 
o dirzcnie necunoscută încă 
pînă atunci în această tară a 
demonstrat capacitatea clasei 
muncitoare de a riposta cu 
fermitate politicii reacționare, 
de a apăra interesele sale de 
clasă și interesele naționale a- 
le poporului. In numeroase țări 
ale lumii, clasa muncitoare, 
celelalte pături sociale și-au 
exprimat solidaritatea frățeas
că cu luptele ceferiștilor și pe
troliștilor din România.

In perioada următoare lupte
lor din februarie 1933, spiritul 
revoluționar și dirzenia prole
tariatului s-au ridicat la un ni
vel superior, s-au amplificat 
legăturile partidului comunist 
cu masele muncitoare. Au luat 
ființă încă în cursul anului 
1933 nenumărate organizații de
mocratice de masă in rîndul 
cărora un loc central l-a avut 
Comitetul National Antifascist 
în conducerea căruia s-au aflat 
reprezentanți ai clasei munci
toare, intelectualității și altor 
pături și categorii sociale, prin
tre care: Tudor Bugnariu, 
Scarlat Calimachi. Nicolae 
Ceaușescu. Radu Cernătescu, 
Petre Constan tinescu — Iași, 
Iorgu Iordan, Barbu Lăzăreanu, 
Matei Socor ș.a.

Privite în perspectiva istori
că. luptele din 1933 au fost 
premergătoare marilor bătălii 
revoluționare ce au culminat 
cu insurecția armată națională 
antifascistă din august 1944, 
organizată și condusă de Parti
dul Comunist Român, care a 
deschis o eră nouă în istoria 
tării noastre, eră în care po
porul român și-a luat soarta 
în propriile miini, văzîndu-și 
astfel împlinite nobilele sale 
aspirații și idealuri.

In continuare, arătind că' e- 
vocarea irriplinirii a patru de
cenii de la marile bătălii pro
letare din 1933 are loc în con
dițiile epocii socialismului vic
torios. vorbitorul a subliniat că 
partidul nostru s-a călăuzit în
totdeauna după principiul 
marxist-leninisț ca practica so
cială este supremul criteriu de 
apreciere a justeței oricărei 
laturi a politicii,

Privit sub acest unghi, bi
lanțul perioadei jalonate de 
Congresele IX și X și Confe
rințele Naționale ale P.C.R. 
din 1967 și 1972 consemnează 
unul dintre izvoarele succese
lor noastre în toate domeniile 
construcției socialiste — abor
darea profund științifică a pro
blemelor, studierea atentă a 
noilor cerințe și fenomene ale 
vieții economice și sociale, e- 
laborarea soluțiilor nu pe baza 
unor formule unice sau rețete 
general valabile, ci in urma 
permanentei confruntări cu 
realitatea. Aceasta reflectă a- 
plicarea creatoare de către 
partid a învățăturii marxist-le- 
niniste, elaborarea liniei poli
tice, stabilirea obiectivelor 
concrete ale fiecărei etape, a 
căilor de rezolvare a proble
melor construcției socialiste, 
potrivit condițiilor din tara 
noastră.

Pe întreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste, într-o at
mosferă de puternic avint po
litic, generat de hotăririle 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale se des
fășoară o amplă și clocotitoa
re emulație creatoare în mun
ca pentru înfăptuirea progra
mului edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru realizarea înainte de 
termen a actualului plan cin
cinal de dezvoltare economi- 
co-socială a tării.

In cadrul cuvîntării s-a fă
cut apoi o cuprinzătoare pre
zentare a succeselor însufle- 
titoare dobîndite de poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R., 
in dezvoltarea industriei socia
liste a agriculturii cooperatis
te, în creșterea armonioasă a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale. Pe temelia trainică 
a realizărilor obținute in dez
voltarea economiei, științei și 
culturii, ne propunem astăzi 
obiectivul insuflețitor ca, in 
viitorii 10—15 ani, să ridicăm 
tara noastră la un înalt nivel 
de dezvoltare economică și 
culturală.

Realizările de pînă acum, 
înaltul patriotism și abnega
ția cu care oamenii muncii de 
la orașe și sate acționează 
pentru indeplinirea angajamen
telor asumate in vederea în
făptuirii înainte de termen a 
sarcinilor actualului cincinal 
creează premise trainice pen
tru avintul continuu al cons
trucției economico-sociale a 
României, pentru traducerea 
in viață a orientărilor de pers
pectivă stabilite de partid.

In procesul edificării noii 
societăți s-a afirmat și se a- 
firmă tot mai activ rolul ho- 
tărltor al clasei muncitoare, 
forța socială conducătoare a 

tării, promotoarea ce« mal con
secventă a progresului întregii 
SOCielMți, aportul țărănimii la 
făurirea vieții noi, contribu
ția intelectualității la avintul 
științei, invătămîntului, al 
croației spirituale, la îmbogă
țirea patrimoniului economic 
și spiritual al tării, s-a întărit 
și se întărește continuu uni
tatea întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român.

Politica partidului, victoria 
noii orinduiri sociale au dat o 
nouă strălucire națiunii româ
ne, insuflindu-i forță și vita
litate. asigurind înflorirea ei 
multilaterală, punerea în va
loare a potentelor ei creatoa
re. Odată cu progresul sus
ținut al economiei, dezvoltarea 
științei, culturii și creșterea 
nivelului de trai al ponorului, 
programul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvolta
te implică sarcini majore pe 
linia prefectionârii continue a 
noilor relații de producție, a 
vieții-sociale și de stat. La loc 
de frunte se situează dezvol
tarea democrației socialiste, 
crearea unor astfel de condi
ții incit orinduirea noastră să 
pună din plin in valoare po
tentele creatoare ale întregu
lui fopor.

Partidul se preocupă conco
mitent de perfectionarea con
tinuă a formelor de organiza
re și activitate pe toate pla
nurile vieții sociale. El mobi
lizează oamenii muncii să ac
ționeze cu fermitate pentru 
combaterea tuturor fenomene
lor negative din sfera relați
ilor sociale, pentru afirmarea 
deplină a eticii comuniste, a 
echității in societatea noas
tră. Partidul dezvoltă larg ac
tivitatea de formare a conștiin
ței socialiste, de educare 1 a 
întregului popor in spiritul i- 
deilor marxim-leninismului.

In conștiința poporului, a 
arătat vorbitorul, marile pro
grese din toate compartimente
le societății, progrese care au 
făcut din anii ce au urmat 
Congresului al-IX-lea perioada 
cea mai fertilă din întreaga 
dezvoltare postbelică a Ro
mâniei, sint indisolubil legate 
de activitatea prodigioasă des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidu
lui și statului, de contribuția 
sa decisivă la elaborarea și 
aplicarea liniei generale a par
tidului, la fundamentarea ști
ințifică a politicii- sâle intârne 
și externe, de spiritul înnoitor 
promovat in cele mai diverse 
sfere ale vieții economico-soi 
ciale. Trăsătura caracteristică 
a societății românești contem
porane o constituie unitatea, 
și coeziunea de nezdruncinat 
a întregului popor in jurul 
partidului. Această unitate -— 
bazată je adeziunea deplină 
fată de politica marxist-leni- 
niștă a partidului — reprezintă 
principalul temei al forței și 
trăiniciei orinduirii noastre, 
chezășia înaintării pe calea 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a tre
cerii la construirea comunis- 
mu lui.

Referindu-se la deplina con
cordanță și unitatea dialectică 
dintre politica internă și ex
ternă a României Socialiste, 
vorbitorul a relevat că pres
tigiul internațional al tării 
noastre este in continuă creș
tere, ca urmare atît a succe
selor obținute in dezvoltarea 
economică și culturală, cit și 
a politicii ei externe de pace, 
aotivitătii perseverente penlru 
micșorarea încordării interna
ționale, pentru dezvoltarea co
laborării intre popoare și con
solidarea păcii în lume. Nu
meroasele vizite peste hotare 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întilnirile și con
vorbirile sale cu conducători 
ai statelor socialiste și ai altor 
state, acordurile politice, eco
nomice, tehnico-științifice, cul
turale încheiate, poziția expri
mată de reprezentanții tării 
noastre în forurile internațio
nale au contribuit la o și mai 
puternică afirmare a rolului 
României socialiste ca factor 
activ in lupta pentru respec
tarea dreptului sacru al popoa
relor de a-și hotărî singure 
soarta, ca promotoare neabătu
te ale unui spirit. constructiv 
în relațiile dintre state.

Detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, Partidul Comu
nist Român a dezvoltat de-a 
lungul anilor și dezvoltă în 
continuare relații largi de cola
borare cu partidele comuniste 
și muncitorești din întreaga 
lume, cu forțele revoluționare, 
democratice, antiimperialiste de 
pretutindeni, adueîndu-și con
tribuția la oauza unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, la întărirea coe
ziunii frontului anti imperial ist.

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că cel mai înalt o- 
magiu ce-1 putem aduce eroi
cilor ceferiști și petroliști, celor
lalți oameni ai muncii care, in 
ianuarie-februarie 1933, au 
sprijinit luf ta lor, tuturor re
voluționarilor care au contri
buit prin jertfa lor la făurirea 
României Socialiste, îl consti
tuie înfăptuirea obiectivelor 
insuflețitoare stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, de Conferin
ța Națională din iulie 1972 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră.

(Urmare din pag. 1)

un plus de conținut și de stră
lucire angajamentelor ce șl le-a 
luat in fața conducerii de partid 
și de stat, angajindu-ne să rea
lizăm cincinjlul in patru ani. 
Pentru aceasta ne vom mobili
za toate enorgiile și toată capa
citatea noastră pentru a reali- 
zj angajamentul ce ni-l luăm 
și vom cinsti astfel in mod deo
sebit această a 40-a aniversare, 
prin care ceferiștii au scris una 
din cele mai frumoase pagini 
□ le vieții lor.

Angajamentul de a realiza 
cincinalul in patru ani exprimă 
odeziunea totală a colectivului 
nostru față de partid și de 
conducerea sa, hotărireo nestră
mutată de a aplica cu fermita
te, în viață, politica partidului și 
statului nostru.

Vă asigurăm incă o dală 
mult iubite tovarășe Ceaușescu, 
că această dinstincție a- 
cordată uzinei noastre va 
fi un imbold pentru realizări 
din ce in ce mai bune.

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
numele Comitetului de Partid, 
al Comitetului oamenilor muncii 
și al organizațiilor de sindicat și 
tineret, să vă mulțumim din ini
mă, să vă urăm multă sănătate, 
fericire și putere de muncă, 
pentru o conduce poporul nos
tru pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
spre comunism.

A vorbit apoi Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Lepșea, me
canic de locomotivă :

In numele tovarășilor mei de 
muncă decorați, al feroviarilor 
din întreaga țară, - a spus el 
- doresc să exprim recunoștința 
cea mai fierbinte conducerii 
partidului și statului, dumnea

ADUNAREA COMEMORATIVA DIN CAPITAIA
(Urmare din pag. 1)

entuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și 
de stat. In această piață do
minată de mari edificii fero
viare răsună puternic cuvin
tele devenite simboluri pentru 
întreaga țară : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !". Tineri îmbrăcați în 
costume naționale oferă bu
chete de flori conducătorului 
iubit al partidului și statului 
nostru. întreaga piață trăiește 
o atmosferă sărbătorească. A- 
celași entuziasm domnește și 
în holul marelui edificiu, un
de 500 de tineri, muncitori ce
feriști, elevi și pionieri, scan
dează puternic: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul*', în timp ce corurile 
..Rapsodia Română**, Direcției 
Regionale C.F.R. București și 
întreprinderii de Prospecțiuni

Semnarea Comunicatului Comun
(Urmare din pag. 1) 

ganizațiilor noastre de a co
labora activ și în viitor.

îmi exprim convingerea că 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei va obține noi 
succese în lupta de eliberare 
națională și că, într-un timp 
nu prea îndepărtat, Angola va 
fi liberă și independentă.

Doresc să vă urez succes 
deplin în lupta pentru unita
tea tuturor forțelor naționale, 
pentru independenta și suve
ranitatea patriei dumneavoas
tră.

Răspunzînd. dr. Agostlnho

CALENDAR
SIMBATA, 17 FEBRUARIE

Soaiele răsare la ora 7,13 
și apune la ora 17,47. Zile 
trecute din an — 48. Zile 
rămase — 317.

EVENIMENTE

• 1673 — Franța. A mu
rit Moliere — 300 de ani — 
sărbătorire prevăzută in a- 
genda UNESCO ;

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Seceră vîntul săl
batic ; Republica : Creierul; 
LONEA — Minerul : 12 sca
une ; VULCAN: Sfinta Te
reza și diavolii ; LUPENI — 
Cultural : Săgeata căpitanu
lui Ion; Muncitoresc: Nico- 
letina Bursae; URICANI : 
Fuga după liniște.

RADIO
SIMBAtA 17 FEBRUARIE

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Suma

voastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
ta prețuire acordată muncii des
fășurate de lucrătorii drumului 
de fier, pentru grija neslăbită 
privind dezvoltarea rețelei fero
viare a țării, pentru dotarea ei 
cu noi și moderne instalații și 
mijloace de transport

îndrumările și indicațiile pe 
care ni le-ați dat la Consfătui
rea cu activul de bază de la 
calea ferată și cu prilejul vi
zitelor făcute in unitățile de 
transporturi și telecomunicații, 
pe care zi de zi le transpunem 
in viață, reprezintă pentru lu
crătorii de la calea ferată un 
adevărat program teoretic și 
practic pentru ridicarea muncii 
noastre, din toate compartimen
tele, la cote tot mai înalte.

înțelegem că onoarea ce ni 
se face implică pentru noi o res
ponsabilitate sporită. De aceea, 
ne angajăm in fața dumnea
voastră, stimate tovarășe se
cretar general, că ne vom stră
dui din toate puterile, cu toată 
pasiunea și priceperea noastră, 
spre a fi demni de inoltă cins
te, de încrederea pe care ne-o 
acordați. Vom face totul pentru 
ca întregul mecanism complex 
al căii ferate să funcționeze zi 
și noapte, fără întrerupere, ca 
un ceasornic de bună calitate, 
așa cum ne-ați indicat dv. Sin- 
tem pe deplin conștienți că nu
mai in acest fel vom putea sa
tisface toate cerințele de trans
port ale economiei naționale, a- 
ducindu-ne astfel o și mai mare 
contribuție la indeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Cu emoția firească ce ne 
stăpinește in acest moment so
lemn, vă încredințăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom sluji 
cu toată abnegația cauza și 1- 
dealurile partidului, că vom pu

Geologice interpretează fina
lul cantatei „Grivița".

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, asistența se ridică 
în picioare, scandînd minute 
în șir numele secretarului ge
neral al partidului.

In această atmosferă de 
puternic entuziasm, în pre
zidiu iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mânescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Gheorghe Stoica, 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a sin
dicatelor, Chivu Stoica, Con
stantin Pîrvulescu, Constantin 
Doncea, Gheorghe Vasilichi, 
Vasile Bîgu, Traian Hulubes
cu, Ion Turcu, Ion Ionescu,

Neto a spus i Aș dori să vă a- 
dresez citeva cuvinte de mul
țumire, domnule președinte. 
Acest document, care s-a în
cheiat după hotăririle adopta
te de către Națiunile Unite, 
reprezintă pentru poporul nos
tru și pentru mișcarea noastră 
nu numai o asigurare pentru 
viitor, ci și o foarte mare în
curajare în lupta pe care o 
ducem pentru eliberarea nați
onală. Delegația noastră este 
foarte bucuroasă de această 
declarație, care, fără îndoială, 
va avea repercusiuni asupra 
luptei pe care o clucem. Vă 
mulțumesc I

rul presei ; 9,30 Miorița ;
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestra de muzică popu
lară „Vilceana” ; 10,30 Emi
siune muzicală de la Mosco
va ; 11.00 Buletin de știri; 
11,15 Radioclub turistic; 
11,35 „Partid iubit, conducă
tor iubit** ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul prefe
rat ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Radiodivertisment muzical ; 
15,00 Buletin de știri ; 16,00 
Radiojurnal ; 17,00 Știință,
tehnică, fantezie; 17,25 Noi 
înregistrări de muzică popu
lară-, 18,00 Orele serii; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 20,50 La hanul 
melodiilor -, 21,25 Moment po
etic ; 21.30 Revista șlaqărelor; 
22,00 Radiojurnal , 22,30 Mu
zică de dans ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

T V
SIMBAtA 17 FEBRUARIE

9,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția a 41-a;

9.30 A fost odată ca nici
odată... „Teatrul po
veștilor

10,00 Telex; 

ne întreaga noastră capacitate, 
putere de muncă și dăruire in 
scopul înfăptuirii mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului pentru edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in scumpa 
noastră patrie.

Felicitind pe cei decorați, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea rostită de condu
cătorul partidului și statului nos
tru a fost urmărită cu multă o- 
tenție de toți cei prezenți și su
bliniată cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut apoi intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
cu feroviarii decorați.

★
Au fost distinși cu : Ordinul 

muncii clasa I, Ilie Gh. Aca- 
sandri, electrician Io Uzina me
canică de material rulant Paș
cani, loan P. Cabo, mecanic de 
locomotivă la Depoul C.F.R. 
Dej-Triaj, Gheorghe I. Cristea, 
strungar la Depoul C.F.R. Paloș. 
Dumitru V. Nicolaescu, maistru 
șef lot la Șantierul de construcții 
căi ferate nr. 41 Cluj, Marin D. 
Petcu, electromecanic specialist 
la Secția electrificare, centrali
zare telecomandă 1 C.F.R. Bra
șov, Vasile Gh. Rădulescu, șef 
de stație la Stația C.F.R. Ghi- 
ghiu, județul Prahova, Neculai 
Gh. Rățoi, mecanic de locomoti
vă la Depoul C.F.R. Pașcani, 
Iosif I. Roboși, lăcătuș montator 
Io Uzina meconică de material 
rulant „16 Februarie", loon I. 
Roșea, electromecanic I Io Sec
ția centralizare telecomandă 1 
C.F.R. Timișoara, Dumitru M. 
Stan, mecanic de locomotivă la 
Depoul C.F.R. Craiova ;

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a ll-a 
— Ilie I. Aleman, mecanic de

Florea Naum, Bartha Jeno, 
militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării mun
citorești, participanți la ldpte- 
le ceferiștilor din 1933, Tra
ian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Alexandrina Gîndiceanu; me
canic de locomotivă la depoul 
C.F.R., Marin Iancu, secreta
rul Comitetului de partid al 
U.M.M.R, — Grivița Roșie, 
Nicolae Foia, secretarul Comi
tetului U.T.C. de la Uzinele 
de utilaj chimic — Grivița 
Roșie, Vasile Niță, muncitor 
la U.M.M.R.. Marin Bănilă. 
muncitor Ia revizia de vagoa
ne București — Grivița

In sală se află membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, militanți din ile
galitate ai partidului și ai 
mișcării muncitorești, munci
tori feroviari și din alte mari 
întreprinderi hucurestene.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni- 
ciral București al P.C.R.. pri
marul general al Capitalei, 
care a spus :

In acest cadru solemn, adu
cem, alături de întregul nos
tru popor, un înalt omaqiu e- 
roicilor luptători din ianua
rie — februarie 1933, tuturor 
revoluționarilor care au con
tribuit prin jertfa lor la fău
rirea României socialiste

Prezența la această aduna

10,05 Publicitate;
10,10 Selecțiuni din emisiu- 

nea-concurs „Cîntare 
patriei";

10,40 De vorbă cu gospo
dinele;

11,00 Selecțiuni din emisiu
nea „Promenada du
minicală";

12,35 Cărți și idei ;
13,00 Telejurnal;
16,00 Telex;
16,05 Cunoașteți legile?;
16.20 Cîntă Ana Toma — 

muzică populară mol
dovenească:

16.30 Emisiune în limba 
germană;

18,15 Ritm, tinerețe, dans:
19,00 Arc peste timp. Me

moria griului;
19.20 l 001 de seri;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului 
popor;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Frumuseții tale — de 
George Grigoriu;

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni. Cincina
lul în patru ani;

20,20 Teleenciclopedia ; 
21,00 Film serial. Mannix;
21,50 1 plus 1 egal 1. Tele- 

recital ’Nicu Constan
tin și Alexandru Lu- 
lescu;

locomotivă la Depoul C.F.ft 
Sibiu, Nicolae V. Badea, mais
tru la revizia de vagoane Bucu
rești Grivița, Simion A. Bunea, 
mecanic instructor la Depoul 
C.F.R. Cluj, Titus I, Coloji, impie
gat de mișcare la Stația C.F.R.' 
Timișoara Nord, Leonida I. 
Coșciug, mecanic de automotor 
la Depoul C.F.R. Palas, Gheor
ghe F. Covrig, lăcătuș la Uzi
na mecanică de material rulant 
„Grivița Roșie", Andrei Gh. Ta- 
rălungă, pensionar din Galați, 
Costache D. Ursulianu, directo
rul Uzinei mecanice de material 
rulant Pașcani ;

„Ordinul Muncii" clasa a ll-a 
- Dumitru V. Andrei, șef 
de stație la Stația C.F.R. 
Focșani, Petru L. Bara, lăcătuș 
de revizie la Revizia de vagoane 
C.F.R. Oradea, Dumitru M. Du- 
dău, mecanic de locomotivă la 
Depoul C.F.R. Piatra Olt, loan 
A. Dușa, electromecanic la Sec
ția centralizare telecomandă 1 
C.F.R. Deva, loan I. Mocanu, o- 
perator șef la Regulatorul de 
circulație mișcare C.F.R. Nico- 
lina, loan C. Nicolescu, adjunct 
al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, Dumitru Șt. 
Părvulescu, timplar la Atelierul 
de zonă C.F.R. Titu, Gheorghe 
Gr. Pintilie. ascuțitor scule la 
Uzina mecanică de material ru
lant „Grivița roșie", Matyas M. 
Szabo, lăcătuș la revizia de va- 
goone C.F.R. Ciceu, Florian P. 
Urican, controlor tehnic de ca
litate la Uzina mecanică de 
material rulant Sime'la.

★ ★ ★
Prin decret al Consiliului de 

Stat, ou mai fost conferite 1'’° 
de ordine și 350 medolii unor 
muncitori, tehnicieni, maiștri, in
gineri și funcționari din cadrul 
Ministerului Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor.

(Agerpres)

re a conducerii partidului țjl 
statului, în frunte cu secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
este încă o expresie a prețui
rii deosebite pe care poporul 
nostru o acordă momentelor 
de seamă din istoria lupte
lor revoluționare pentru elibe
rare socială și națională, tu
turor celor care au militat și 
s-au jerfit pentru cauza mase
lor muncitoare, a socialismu
lui și comunismului.

Despre semnificația eveni
mentelor din ianuarie — fe
bruarie 1933 a vorbit tovară
șul Chivu Stoica.

Participanta au urmărit cu 
interes evocarea eroicelor lup
te ale ceferiștilor și petroliș
tilor de acum patru decenii, 
subliniind expunerea cu apla
uze.

Adunarea ia sfîrșit într-o 
atmosferă însuflețită. întrea
ga asistență scandează în
delung, ’cu entuziasm, numele 
tovarășului Ceaușescu. reafîr- 
mîndu-șî cu putere dragostea 
și atașamentul față de partid 
și secretarul său general, uni
tatea de nezdruncinat în jurul 
partidului, hotărîrea fermă de 
a înfăptui neabătut politica 
marxi't-loninistâ internă și 
externă a P.C.R.. de a trans
pune în viață hotăririle Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale, de a reali
za înainte de termen preve
derile actualului cincinal, con
tribuind cu energii sporite la 
progresul neabătut al Româ
niei pe calea socialismului și 
comunismului. Cei prezenți 
intonează apoi imnul de luptă 
al clasei muncitoare, „Inter
naționala".

22,30 Telejurnal;
22,40 Sâptămîna sportivă; 
23,00 Personaje celebre în 

operetă.

LOTO
La tragerea Loto din 16 fe

bruarie au fost extrase ur
mătoarele numere :

Extragerea I ;
5, 46, 61, 83, 15, 67, 22, 57,82.

Fond de premii ! 551419 
lei..

Extragerea a Il-a :
88. 66, 62. 87, 25. 18. 58.
Fond de premii : 648 235 

lei.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 4- 9 
grade ; Paring + 4 grade.

Minimele : Petroșani + 3 
grade ; Paring — 1 grad.

Stratul de zăpadă la Paring 
19 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
21 DE ORE: Vreme instabi
lă cu cer mai mult noros. Se 
vor semnala ploi slabe inter
mitente. La munte lapoviță 
și ninsoare. Vini slab din 
sud.
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