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Conferința organizației 
municipale a sindicatelor

Precum am mai informat cititorii noștri, miercuri după-amiază sau desfășurat lucrările Conferinței organiza
ției municipale a sindicatelor. Darea de seamă prezentată, dezbaterile care au avut loc pe marginea acesteia au prile 
juit un bilanț rodnic al activității Consiliului local al sindicatelor, a organelor și organizațiilor de sindicat din 
unitățile industriale, de investiții și instituțiile social-culturale. au evidențiat sarcinile sindicatelor in educarea și cul
turalizarea maselor de salariați. in mobilizarea lor la îndeplinirea sarcinilor economice, a angajamentelor de întrecere 
in vederea încheierii ultimului an al cincinalului cu înfăptuiri cit mai bogate

Redăm mai jos o sinteză a dezbaterilor și a concluziilor ce s-au desprins din lucrările conferinței.

Pentru realizarea integrală 

a tuturor sarcinilor economice 

puse de partid
Darea de seamă a Consiliului 

municipal al sindicatelor a în
fățișat conferinței tabloul gene
ral al activității desfășurate 
în ultimii doi ani de organele 
și organizațiile sindicale din 
Valea .Jiului, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru 
mobilizarea colectivelor de sa
lariați de la minele, uzine, fa
brici. șantiere de construcții, 
din unitățile de transport și 
din celelalte sectoare ale eco
nomiei municipiului pentru în

făptuirea sarcinilor planului do 
stat. Avind mereu ca obiectiv 
central în față asigurarea unei 
participări cit mai largi u 
maselor de oameni ai muncii 
de pe aceste înfloritoare melea
guri ale Jiului la măreața ope
ră de edificare a socialismului 
în patria noastră, Consiliul 
municipal a îndrumat organi
zațiile sindicale să creeze ca
drul corespunzător de partici
pare la organizarea și condu
cerea producției a unui număr

cit mai mare de muncitori, 
ingineri și tehnicieni prin or
ganizarea temeinică a adunări
lor grupelor sindicale, prin 
folosirea tuturor formelor și a 
metodelor de influențare, de 
mobilizare îndrumare și spriji
nire a salariaților. Dezbaterea 
în adunările salariaților a sar
cinilor de plan și populariza
rea acestor sarcini precum și 
a angajamentelor asumate de 
colectivele de muncă in între
cerea socialistă, analizarea în

asemenea adunări și in consfă
tuirile de producție a posibili
tăților și rezervelor interhe 
existente la locurile de muncă 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii, a ren
tabilității întreprinderilor, pre
cum și a neajunsurilor orga
nizatorice. de aprovizionare 
tehnico-materială, de asigurare 
a condițiilor de muncă pentru 
salariați de către conducerile 
administrative sint doar o in
fimă parte a mijloacelor folosi
te de sindicate pentru sporirea 
rodniciei muncii și realizarea 
sarcinilor de producție.

Măsurile și acțiunile între
prinse, mijloacele și formele 
folosite de Consiliul municipal 
și de sindicate au influențat 
pozitiv întreaga activitate eco
nomică delerminînd obținerea 
unor importante succese de că
tre colectivele de muncă in 
realizarea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de întrecere.

<► Continuare in pag. a 2-a.

Prezidiul Conferinței municipale a sindicatelor

Noi săli de clasă
Șantierul 3 construcții Vul

can a terminal recent supra
etajarea clădirii in care func
ționează Școala generală nr. 
4. in felul acesta la cele 7

săli de clasă și o sală de 
gimnastică, existente pină 
acum, s au mai adăugat încă 
4 săli de clasă și două labo
ratoare.

Plenara C.M.E.F.S. Petroșani
Azi, la ora 17,30. în sala mică a Casei de cultură din 

Petroșani are loc plenara Consiliului Municipal pentru Edu
cație Fizică și Sport Petroșani. Participă membrii 
C.M.E.F.S., președinții asociațiilor sportive, profesorii de 
educație fizică din școlile Văii Jiului.

„Constructorul Solness“
Teatrul „Valea Jiului" a- 

nunță pentru simbătă și du
minică, ora 17, alte două 
spectacole cu piesa „Costruc- 
torul Solness" de H. Ibsen,

lorilor. Regia spectacolului 
aparține_ lui Marcel Șoma iar 
scenografia lui zXurel Florea. 
O precizare: spectacolele au 
loc in sala Casei de cultură.

municipală
care s-a bucurat de unanime 
aprecieri din partea specia- Adunare de unitate festivă Pompă de presiune

în 
intîmpinarea 

Zilei 
ceferiștilor

A

„In plină
viteză, cu 
regulatorul 

larg 
deschis1'

Colectivul de manca al De
poului de locomotive C.F.R. 
Petroșani, term holărîl să-și 
consolideze și su-și dezvolte 
succesele obținute in 1969, a 
intrat „in plină viteză, cu re
gulatorul larg deschis", pe 
calea unor noi și lot mai im
portante realizări.

In toate sectoarele de mun
că, ceferiștii de ia depou au 
tost mereu prezenji la dato
rie veghind la bunul mers al 
serviciului de remorcate a 
trenurilor, făclnd tată cu cins
te cerințelor circulației in 
continuă creștere.

Preocuparea lață de mat 
buna organizare a procesului 
de producție, fată, de întări
rea disciplinei in muncă, ca- 
liiicarea și ridicarea nivelului 
de calificare a personalului 
de locomotive și atelier este 
oglindită in rezultatele Închi
nate Zilei ceferiștilor, cum 
sini: realizarea planului de 
producție in proporție de 
103,2 la sulă și a productivi- 
1ății-de 104,8 la sută, in con
dițiile încadrării in preful de 
cost planificat. Parcursul me
diu la trenurile de călători 
a fost depășit cu 1,4 la sulă, 
iar acela al trenurilor de 
marlă cu 3,2 la sută. Folosi
rea rațională a combustibi
lului a dus la reducerea con
sumului specific cu 10,7 la 
sută, ceea ce reprezintă econo
misirea unei cantități de 297 
tone combustibil conventio
nal, corespunzător cu nece
sarul remorcării unui număr 
de 74 perechi trenuri pe dis
tanta Petroșani — Simeria.

O contribuție meritorie o 
are în obținerea acestor suc
cese personalul de atelier 
care și-a îndeplinit planul 
pe luna ianuarie în propor
ție de sulă la sută citit la re
parațiile curente cit și la re
parațiile prin ridicarea de pe 
osii a locomotivelor. Timpul 
de imobilizare a locomotive
lor a fost la rîndul său re
dus cu 3 la sulă.

Dintre tofl aceia care și-au 
adus contribuția la aceste fru
moase realizări, obținute sub 
îndrumarea nnrmonentă a or
ganizației de partid și cu 
sprijinul comitetului sindica
tului și al U.T.C., amintim 
doar cifiva, printre care pe 
mecanicii de locomotivă loan 
Oprea, Constantin Marcu, A- 
lexandru Hașca, ajutorii de 
mecanici Bne Chintoiu, Petru 
Popa I, lăcătușii fosil Kraus? 
și Aurei Cazan.

D. IOSIF

Automobiliștii
< în excursie

„T eatrul 
de 

miercuri"
Colectivul „Teatrului de 

miercuri' pregătește o nouă 
intilnire cu publicul pentru 
după-amiaza zilei de 18 fe
bruarie. Cu acest prilej va 
fi prezentat un recital de 
versuri din operele lui Erm- 
nesou, Blaga, Barbu, Argl.cz;, 
Tagore, Rilke ș.a.

Organizația de pionieri de la Școala generală nr. 4 
Vulcan a inițiat zilele acestea o adunare de unitate festiva 
cu prilejul Zilei ceferiștilor. Tovarășul 1. Hațegan, șeful 
stației C.F.R Vulcan, a vorbit copiilor despre însemnătatea 
și semnificația eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933.

0 NOUĂ RAMPĂ SUBTERANĂ
Recent brigada condusă de Augustin Demeter din cadrul 

E.D.M.N. a atacat la puțul de aeraj nr. 2 Livczeni rampa 
orizontului 575.

Lucrarea, cu o secțiune de A mp tip R.B. I, arc o impor
tanță deosebită in cadrul complexului minier Livczeni, 
deoarece, de aici se vot executa lucrările de deschidere și 
pregătire respective-, și lot pe aici vor vedea lumina zilei 
primele vagonetc dc cărbune ale minei Livezeni.

pentru S.V.J.
Actualmente in cadrul 

U.U.M.P. sint pe sfirșit ope
rațiile pregătitoare de însu
șire a fabricației unui nou 
utilaj necesar sistemului de 
armare modernă in abataje. 
E vorba de o pompă de pre
siune pentru stilpii hidra
ulici lip S.V.J., de 300 atmos
fere, care satisface un întreg 
complet de abataj și care, 
incepind din această lună, 
va intra in probe tehnologice 
și apoi in fabricația curentă.

Agenjia O.N.T. Petroșani, 
organizează, între 21 și 28 a- 
prilie a.c., o excursie in 
Bulgaria și Turcia cu o 
ședere de trei zile la Istan
bul. De data aceasta, excursi
oniștii jiu vor mai călători 
cu autocarul, trenul, avionul 
sau vaporul, ci cu autoturis
mele proprii. Costul excursi
ei — cazare, masă, benzină 
— este de 1671 lei. Se asi
gură schimb valutar in va
loare de 340 lei.

înscrierile se primesc la 
agenția O.N.T. Petroșani.

Etapa de zonă 
la gimnastică

Sala de sport a I.M.P. găz
duiește simbătă și duminică 
etapa de zonă a campiona
tului național de gimnastică 
rezervat școlilor generale. Se 
întrec cei mai buni elevi- 
gimnaști din mai multe jude
țe ale țării.

Cercetările efectuate de 
specialiștii Uzinelor de fier- 
Vlahița, «lin județul Harghi
ta. au «Ins la elaborarea unor 
noi metode pentru valorifica
rea zgurei de furnal șj redu
cerea prețului de cost al fon
telor speciale care se produc 
aici.

Una din metode — conce
pută de inginerii Ștefan și 
Elisabeta Szocs și tehnicianul 
Iosif Molnar — constă in ob
ținerea valei de zgură — un 
izolam termic și fonic, uti
lizabil în cele mai diferite 
domenii — prin bombarda
rea acestui deșeu tehnologic 
cu un pulverizator specia) de 
abur sau aer încălzit.

La unitatea pentru meca
nizarea transporturilor fores
tiere din Pitești au fost reali
zate primele 12 dcspicâtoare 
hidraulice DLII 300. Noul

produs permite mecanizarea 
operației de despicare a res
turilor rezultate din scurta
rea buștenilor. In urma pro
belor efectuate în cadrul u- 
nităților pentru exploatarea

și Industrializarea lemnului, 
dcspicătorul creat de specia
liști de la Institutul de cer
cetări forestiere s-a dovedit 
a fi mal puternic și de o pro
ductivitate mai mare decît 
cel provenit din import.

•

Uzina metalurgică din Ba
cău a introdus in producția 
de serie două noi tipuri de 
vane cu diametre de 1 000 și 
1 200 mm, care vor fi utili
zate la dirilarea și reglarea 
debitului de apă pe conduc
tele magistrale de transport 
și in sistemele complexe de 
irigații.

(Ager preș)
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De la cabina de centraliza
re electrodinamică a Gării 
de Nord se dirijează toate 
trenurile, care vin și pleacă 
din stația București. Impie
gatul veghează respectarea 
riguroasă a parcursurilor de 
la pupitrul de comandă.

dîur alb ut JU unlit dțLUMii
Peste puțin timp -ii 

niștea seculară a Mun
ților Apuseni va ti tul
burată dc uruitul mo
toarelor, scrîșnetul ex
cavatoarelor, de frea
mătul muncii construc
torilor unuia din cele 
mai mari sisteme hi
droenergetice din tară. 
Someșul Cald, Some
șul Rece și Someșul 
Mic își vor acorda, ca 
sub bagheta unui diri

jor, susurul apelor lor 
ci ist aline cu murmurul 
turbinelor. Intrat! in le
gendă, Apusenii lui Ho
rea și lancu vor cu
noaște acum și strălu
cirea aurului alb, năs
cut în hidrocentralele 
de la Fintînele-Rosești, 
Tarnifa și Gilău.

Ion a lancului, un 
mol în etate, mi-a măr
turisit că, în cazul in 
care nivelul apei riu-i

va atinge- ogradă, va 
rămine pe'loc și se va 
lacc pescar. Se va naș
te deci o nouă ocupa
ție, pescuitul. Lacul va 
fi populat cu o specie 
de păstrăv adaptat la 
mari adîncimi $/ foarte 
prolific. Șantierul le va 
înlesni însă localnici
lor deprinderea multor 
alte meserii și ocupa
ții permanente. In lutul 
lacului, < ue se va în

tinde pe 460 de hecta
re, măsurind în lungi
me 12 hm, se vor ri
dica 10 cabane, iar pe 
promontoriul de pe ma
lul sting, cu o perspec
tivă impunătoare, este

Ludovic ROMAN
Corespondent Agerpres

Continuare 
în pag. a 3-a

£xpozî(ie și spectacol
La căminul cultural din 

Baru Mare sgl. va deschide 
duminică o expoziție cu eș n- 
tioane de croitorie, organizaiă 
de fetele din localital. ■ •

frecventează cursul de croi
torie de pe lîngâ clubul sin
dicatelor din Lonea. Cu acest 
prilej, formația de muzică 
populară a clubului din I o-

nea se va deplasa la Baru 
Mare și va prezenta un spec
tacol folcloric la căminul 
cultural.

Feerie în alb-ncgru, intr-un 
amurg dc zi cu o... nouă și 
neașteptată mantie de omăt

Foto : Ion LICIU

„Cărbunele"
La restaurantul «Cărbunele» din Lonea condițiile 

bune deserviri sînt inexistente.
unei

„Veniți, avem de toate și sinteți 
serviți cum n-ați fost incă-n alt local.
Puteți fi treji, puteți fi beți, 
noi n-avem preferințe. Ca la bal".
Cam astfel ar suna reclama 
restaurantului, de-i ești pe-aproape.
Cind insă încerci să-i dai și vama 
Pin’ să ieși te trec trei ape.
Chiar la intrare, lingă prag, 
grătarul te întîmpină cu drag 
și vrei nu vrei 
înfuleci cițiva mititei.
(să meargă berea după ei).
Cind intri în local mai să te-neci 
cu fumul care-nvăluiește totul 
și dacă nu ști bine-notul 
pină la masă abia treci.
Și frumusețea abia aici începe.
Ochi-ți umflați de fum, ca două cepe 
abia de cred cu masa-i învelită 
așa-i de neagră fața, parcă-i scrobită-n 
funingine. Peisaju-i completat de scrumiere 
soi cum nu am pi ea văzut
(poate-s luate cu-mprumut)
Și vrei nu vrei setea iți piere.
De foame să nu mai. vorbim...
Și ca să nu ne păcălim 
ne-am îndreptat in grabă-afară 
rostind și vorbe de ocară.
Teapeliștilor se poate ?
Vorbim de ospitalitate
Și-n loc minerul să se simtă bine cind bea o bere 
îl pbligați să simtă gust de fiere.
O fi cărbunele negru, nu zic, 
restaurantul insă-i de nimic.
Parcă in șist l-ați îmbrăcat...
A fost vreodată și curat ?
Poate. Dar cum arată azi mi-c teamă
Să nu ajungă un soarbe-zamă...
Că ori și care abataj
V-o spun așa de la obraz
E mai curat decît
„Cărbunele" din Lonea.
Și prin urmare, se cere zic o reamenajare . 
la propriu și la figurat
(cred că-nțelegeți).
Cărbunele-i mai bun cind e spălat.

U LISE

Argl.cz
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Conferința organizației municipale a sindicatelor
Pentru realizarea integrală a tuturor 

sarcinilor economice puse 
de partid

♦ U/nxire din png I

in anul cc a trecut ia nive- 
Jul municipiului producția glo
balii .i fost realizată in pro
porție dv 100,1 la sută. iar pro
ductivitatea muncii valorice a 
dk’st depășită cu 1 922 lei sala
riat. S-au produs peste plan 
9tone fire de mătase art if i- 
i-ială. 070 mc cherestea rășinoa- 
fc. 1 400 mp binale .și alte pro
duse iar planul la export ,t fost 
depășit cu 7.6 la sulă livrindu-sc 
suplimentar 1 100 mc masă lem
noasă. Acestor realizări li sc 
adaugă cele obținute in dome
niul investițiilor : realizarea
planului la lucrările miniere de 
deschidere in subteran în 
proporție de 106,2 la sută, de
pășirea planului cu 70 de a- 
pcrlamento la construcția de 
locuințe de către colectivul 
Crupului de șantiere T.C.H., 
punerea in funcțiune a fabricii 
de stilpj hidraulici dc la Vul
can cu o capacitate dc 12 000 
bucăți st îl pi an, a atelierelor 
electromecanice de la Uricani 
ți Lupcni. a funicularului de 
«terii de la Jieț și a altor obiec
tive — toate la un loc deter- 
jninind creșterea capacității dc 
producție a minelor din bazin 
ci) peste 700 000 tone cărbune. 
Colectivele cu cel mai marc 
sport la aceste realizări au 
tost cele de la mina Lupeni, 
preparația Lupcni. U.U.M. Pe
troșani. Viscoza Lupcni, Unita
tea dc exploatare a lemnului 
Petroșani, unitățile dc transpor
turi m prestații. T.T.L. Petroșani 
ți altele iar din cadrul acestor 
colective contribuția principală 
J:i realizări și-au adus-o cei 
peste 7 600 muncitori, ingineri, 
tehnicieni și maiștri, declarați 
fruntași în întrecerea socialistă.

A lit darea de seamă cît și 
d< zbaterile conferinței s-3U oprit 
cu analiza nu atît asupra re
ziliatelor pozitive înregistrate 
fie umtățile economice și colec
tivele acestora, cu sprijinul 
consiliului municipal și al or
ganizațiilor sindicale, cît mai 
elei asupra neajunsurilor ce 
r<-i ^xisi 't și mai există in or
ganizarea activității dc oroduc- 
țic. în munca Comitetelor de 
direcție ri a sindicatelor, nea
junsuri și lipsuri re au influ
ențat negativ valorificarea po
tențialului tehnîc și uman al 
«nor unități economice. au 
d rmnuat realizările acestora.

Rămînerea sub plan a ex
ploatărilor miniere Vulcan. U- 
Ticani. Petrila. Aninoasa. Lonea 
la producția dc cărbune brută 
putea fi mult diminuată dacă 
organele sindicale, conducerile 
■unităților ar fi acționat cu mai 
u nită operativitate și hotă- 
rîre pentru soluționarea unor 
probleme majore legate d^ a- 
provizionarea ritmică și cores
punzătoare a locurilor de mun
că peniru trasarea de sarcini 
concrete sj mobilizatoare a per
sonalului din regie, organizarea 
f acționării normale a utila
jelor și a instalațiilor, folosirea 
rațională a timpului de lucru, 

întărirea disciplinei tehnolo
gice și a muncii. Prin lipsurile 
cvnite in activitate de către sin
dicate și cei ce organizează și 
conduc producția, cit și a unor 
muncitori s-au înregistrat ne- 
rcalizări și la U.E.L. Petroșani. 
O situație cu totul nesatisfă- 
cătoarc există la șantierul 
I.L.H.S. Valea de Pești, unde 
lucrările barajului de acumu
lare sînt întîrziate cu aproape 
Un an. lucrări de care depinde 
îmbunătățirea alimentării cu 
apă a orașelor Uricani, Lupcni, 
Vulcan. Dc asemenea, colecti
vele de muncă de la Grupul 
de construcții T.C.H. și T.C.M.M. 
Petroșani au obiective care nu 
eu fost puse incă în funcțiune 
cu toate ră termenele lor au 
expirat.

Problema nerealizării planului 
de producție îmbracă multe 
aspecte in unitățile miniere, 
construcții și industria foresti
eră Cu toate măsurile luate, 

s-a reușit întotdeauna ca 
planul să se realizeze in mod 
ritmic, un număr însemnat de 
formații de lucru raioane, zone. 
b*doare, șantiere au rămas cu 
planul nc-indeplinit pe mai mul
te luni șj unele chiar pe între
gul an. Așa de exemplu la 
mina Vulcan în prima decadă 
a fiecărei luni nu și-au reali
zat planul peste 55 la sută din 
totalul de brigăzi. în decada 
ti Tl-a 41 la sută, ca în ultima 
decadă numărul acestora să 
scadă la 20—30 la sută. Din ca
drul exploatărilor nu și-au rea
lizat planul pe anul trecut 11 
zone și circa 20 la sută din 
«umărul total al brigăzilor.

Această situație reflectă mo- 
d ii defectuos în care organele 
ți activul sindical din unitățile 
respective au sprijinit comite
tele de direcție, conducătorii

în scopul sporirii eficienței muncii

Conferința a reliefat multila
teral activitatea desfășurată de 
organele si organizațiile sindi
cale, preocuparea lor pentru 
o-și spori aportul lo mobiliza

procesului de producție in or
ganizarea condițiilor de lucru 
corespunzătoare sarcinilor de 
plan.

Deși productiv itatea muncii 
pe municipiu a fost realizată 
și depășită, rezultatele obținute 
la acest important indicator nu 
reflectă posibilitățile reale ale 
întreprinderilor, dotarea tehnică 
dc care dispun, nu justifică 
eforturile financiare făcute în 
această direcție. Bunăoară în
cărcarea mecanică în galerii 
s-a realizat numai in proporție 
de 92,4 la sută, un număr de 
18 mașini dc încărcat nefiind 
folosite la exploatările miniere, 
eclclalle rezerve de sporire a 
randamentelor în abataje și 
galerii nu au fost îndeajuns 
sondate și valorificate, iar ex
periența bună cc există in a- 
ceaslă direcție nu a fost popu
larizată de către sindicate prin 
schimburi dc experiența, expu
neri, întilniri între brigăzi pen
tru a fi cunoscută și extinsă. 
Despre neajunsurile existente 

Obiective centrale 
în fața colectivelor 

de muncă
ln anul 1970 colectivele de satariați din unitățile mu

nicipiului vor trebui să realizeze in activitatea dc produc
ția : . .• 7.9 milioane tone dc cărbune cocsificabii Și ener
getic :

• 2,060 miliarde kWh energie electrică ;
• 1 800 tone fire mătase artificială :
• 315 400 mc masă lemnoasă valorificată ;
ț 12 000 bucăți stilpi hidraulici dc abataj confecționați 

și 8 000 grinzi metalice ;
• un volum de lucrări in valoare dc peste 600 mili

oane Ici la activitatea de investiții etc.

în acest sens a vorbit in con
ferință Iov. dr. ing. Petru 
Roman, director general al 
Centralei cărbunelui Petroșani. 
Vorbitorul a arătat că la mi
nele din bazin avem o dotare 
bună, avem realizări bune în 
organizarea superioară a pro
ducției și muncii, in concentra
rea masivă a producției pe a- 
bataje de mare capacitate. 
Dar milioanele investite în 
dotarea cu utilaje, în cei 
10 000 dc stilpi hidraulici, com
bine, transportoare grele etc. 
care vor fi introduse in acest 
an in subteran trebuie justificate 
de realizări, de viteze de a- 
vansare și randamente mai 
mari ! Adevărul este, sublinia 
directorul general al centralei, 
că rezultatele nu reflectă posi
bilitățile, condițiile create. E- 
xistâ abataje ca cele ale brigă
zilor lui Ioan David și Aurel 
Cristea de la mina Aninoasa 
unde sc realizează randamente 
de 10 tone pe post. Ia mina Pa- 
roșeni s-a realizat o viteză de 
avansare in frontal de peste 
60 ml pe lună, la mina Vulcan 
s-a atins o performanță de pes
te 300 metri înaintare in gale
rie, iar la mina Lupeni în mul
te abataje productivitatea mun
cii și avansările realizate de
pășesc cu mult hotarele obiș
nuitului, dar tot așa de adevă
rat este că în același timp in
tr-un număr însemnat de aba
taje randamentele sînt mici, a- 
vansărilc sînt scăzute. Proble
ma care se pune e generaliza
rea experienței bune posedată 
de brigăzile fruntașe, valorifi
carea rezervelor interne pentru 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii. înlăturarea 
deficiențelor ce există în or
ganizarea producției, folosirea 
mai bună a utilajelor și a fon
dului de timp disponibil.

Alți vorbitori, delegați la 
conferință Ca minerul șef de 
brigadă Vasile Rușitoru. de la 
mina Lupeni. Ioan Sitescu, 
inginerul șef al Grupului de 
șantiere T.C.H. Victor Ardelea- 
nu. directorul oreparației Lu
peni. ing. Rodica Tatulici. de 
la Viscoza Lupeni. Pavel Manei, 
de la depoul C.F.R. Petroșani 
ing. Iosif Romele șeful Inspec
toratului minier. Ștefan Cristea, 
președintele comitetului sindi
cal al minei Aninoasa și alții 
au reliefat activitatea consiliu
lui municipal, a organelor și 
organizațiilor sindicale, lipsuri
le cc au existat și se mai 
manifestă în asigurarea condi
țiilor de muncă a salariațîlor, 
in respectarea normelor de si
guranță la locul de muncă, res
pectarea disciplinei muncii, în 
promovarea noului pentru re
ducerea consumurilor de mate
riale și creșterea eficienței e-

educative
rea maselor de salariați la tra
ducerea in viața a sarcinilor 
trasate de partid.

Biroul executiv al Consiliului 
municipal al U.G.S.R. a organi

conomice a întreprinderilor.
Referindu-sc la punerea la 

dispoziția constructorilor a tot 
ce < necesar lucrului, realizării 
sarcinilor do plan și angaja
mentelor, Inginerul loan Sitcscu 
arăta că pe șantiere sc mai in- 
timpină greutăți din cauza nc- 
elibcrării la timp a amplasa
mentelor, a întirzierii unor do
cumentații.

S-a desprins din darea de 
scamă, din cuvîntul altor par
ticipant la dezbaterile confe
rinței că sindicatele, comitetele 
de direcție ale unor întreprin
deri au făcut prea puțin pentru 
ridicarea calificării muncitori
lor la înălțimea tehnicii și 
exigențelor ctico-profcsionale 
din etapa actuală (E.M. Uricani, 
E. M. Petrila. E. M. Lonea. 
T.C.M.M., U.E.L.. organizațiile 
comerciale), că mișcarea inova
torilor, această sursă impor
tantă de perfecționare a proce
sului dc producție și de creș
tere continuă a eficienței econo
mice nu e folosită suficient. Re

feritor la acest din urmă aspect, 
a fost criticat faptul că unele 
cercuri dc inovatori, ca cele de 
la minele Ixinea și Uricani, ca
binetul tehnic din Centrala căr
bunelui, serviciile tehnice de la 
T.C.M.M. și Grupul de șantie
re T.C.H.. U.E.L. Petroșani, nu 
se preocupă de rezolvarea te
melor din planul tematic de 
inovații, că uncie dosare de 
inovații (E.M. Uricani) sini ne- 
rezolvate din anul 1968.

O însemnată rezervă in spo
rirea producției și a producti
vității muncii în creșterea ca
lității produselor, in ridicarea 
întregii activități economice o 
constituie respectarea deplină a 
tehnologici, a disciplinei mun
cii. La acest capitol au existat 
și există încă mari neajunsuri. 
Din cauza nerespectării grafi
celor dc revizie și reparații, a 
executării de slabă calitate a 
unor lucrări s-au produs între
ruperi, stagnări alo producției 
care a diminuat mult reali
zările colectivelor. In mul
te cazuri actele de indisci
plină în muncă au loc și pen
tru că nu întotdeauna sînt res
pectate condițiile tehnico-mate- 
riale; aprovizionarea e defec
tuoasă lipsind .materiale, piese 
de schimb, unelte, front de lu
cru. In orice caz, trebuie să 
dea serios de gindit conduceri
lor tehnico-administrative ale 
unităților economice, sindicate
lor, numărul mare de acte de 
indisciplină — reflectate și de 
faptul că în anul 1969 în uni
tățile municipiului s-au produs 
peste 79 000 zile om absențe 
din producție, care echivalează 
cu o producție globală de 18,5 
milioane lei. La aceste zile se 
adaugă implacabil zilele lipsă 
in număr de asemenea mare, 
din producție din cauza îmbol
năvirilor și accidentelor (E.M. 
Lupeni 90 494 zile, E.M. Petrila 
49 495 zile iar la E.M. Aninoasa 
peste 40 000 zile). Existența a- 
cestora dezvăluie faptul că 
unele organizații sindicale și 
conduceri administrative nu au 
fost exigente față de abaterile 
de la disciplina muncii, nu au 
tras suficient la răspundere pe 
cei în cauză, nu au creat o 
puternică opinie de masă îm
potriva acelora care ignorea
ză problemele dc protecție a 
muncii.

înlăturarea neajunsurilor sem
nalate, mobilizarea tuturor 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de către sindicate la 
valorificarea rezervelor inter
ne, constituie premisa sigură a 
traducerii în fapt a sarcinilor 
sporite ce stau in fața colective
lor unităților economice din Va
lea Jiului în ultimul an al cin
cinalului.

zat studierea documentelor dc 
partid, instruirea activului sin
dical cu sarcinile curente, a 
ajutat organele și organizațiile 
de sindical să-și imbunătă|eas-

jinnl ( ( tivului obștesc și a < o- 
Musiilor pe probleme, s-au o- 
țpniz/il colei live < arc nu slu- 
dl.it problemele Cele moi ar
dente «lc activității e< onomk o 
< • ar li : îmbunătățirea < a-
lil’îții pi nrliif (ini, folosirea rațio
nală a utilajelor, extinderea me
todelor înaintate, Îmbunătățire <i 
obiectivelor întrecerii socialis
te eh Organele sindicalo au 
organizai consultări, discuții, 
.•schimburi de păreri. <- nsiăiuirl, 
in urma căror,i au ic/ulhil pro- 
linose propuneri pentru îmbiină- 
lălire,) aprovizionării lo< urilor 
'le muncă, a astalenloi tehnico, 

' ridicarea calificării salnrialilor, 
îmbunătățirea prop•> lie| mumii. 
Printre formele folosite do sin
dicate pentru îmbunătățirea ac
tivității economice a arătat tov. 
Pelin Tacnb, președintele sin
dicalului de la E.M. Petrila, 
Zii'.i maistrului, Ziua brigadie
rului, discuțiile cn cei caro ab
sentează nomotival de la servi
ciu, simpozioanele uo l •n.i 
N.T.S.. consfătuirile cu po-vo- 
n.ilul el<-( tro-mcciinic sînt doar 
clleva din tic'iiinile co le inlre- 
prinde comitetul sindicatului
iire-'oi exploatări pentru per
fecționarea activității colectivu
lui minei.

Din darea do seama a mal 
reieșit că biroul executiv și or
ganele sindicalo au rezolvat in 
I960 peste 1 000 de scrisori, se
sizări si cereri ale oamenilor 
muncii, au (ost primiți în au
diență 4 300 dc salariați care 
s-au adresat sindicatului pen
tru rezolvarea diferitelor pro
bleme do producție, protecție 
a muncii, asigurări socialo, li
tigii de muncă etc. S-a recu
noscui că numărul sesizărilor ar 
fi lost mult mai redus dacă 
sindi' •h'le. conducerile tehnico- 
administrative ar fi respectat 
orele de audientă și s-ar fi 
preocupat mai mult de rezolva
rea operativă a problemelor ri
dicate de oamenii muncii.

în stilul de muncă al sindi
catelor au existat și numeroase 
deficiențe, s-a arătat în confe
rință. în multe cazuri, sindica
tele nu s-au străduit suficient 
să finalizeze țoale acțiunile ce 
șl le-au preconizat. Ele n-au 
fost ajutate suficient nici de

Un aspect din sala Conferinței

Imperativele activității cultural-sportive 
de masă, puternic ancorate in preocupările 

și preferințele oamenilor muncii
Darea de seama a subliniat 

preocuparea permanentă a Con
siliului municipal al sindicate
lor pe lărîmul activității cul
tural-sportive dc masă, peniru 
educarea oamenilor muncii în 
spiritul disciplinei în muncă. 
Manifestările organizate în ca
drul cluburilor și la locurile de 
muncă au contribuit în mod 
substanțial la explicarea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la cul
tivarea eticii socialiste.

Cu sprijinul cadrelor tehnice, 
didactice și medicale au fost 
organizate expuneri, conferințe, 
mese rotunde, iar prin gazetele 
de perete, stațiile de radio-am- 
plificare, agitația vizuală și 
alte forme s-a făcut cunoscut 

,maî operativ sarcinile de plan, 
angajamentele, rezultatele cil 
și metodele folosite de fruntași 
șl evidențiat» în întrecerea so
cialistă.

în sprijinul procesului de 
producție s-au organizat pe 
profesii, un număr de 23 lec
torate și cicluri de conferințe 
tehnice cu 1 240 participant). 
Cluburile sindicatelor, Casa de 
cultură au organizat peste 210 
acțiuni cu caracter tehnic. Cele 
II lectorate dc cultură generală 
și 13 cursuri ale universității 
muncitorești, organizate în a- 
ccastă perioadă, au contribuit 
din plin la îmbunătățirea cu
noștințelor dc cultură generală 
ale participanților.

în cuvîntul său, tov. G/ieor- 
țjhe Săcdluș. prim-secretar al 
Comitetului municipal U.T.C., 
s-a referit la conlucrarea orga
nizației de tineret cu sindica
tele în vederea educării tineri
lor muncitori și elevi, pentru 
sprijinirea întrecerii socialiste, 
ridicarea calificării tinerilor și 
a răspunderilor față de respec
tarea N.T.S. precum și pentru 
inițierea UDOr cît mai variole 
și atractive acțiuni de petrecere 
• timpului liber în mod placul 
și util. Activitățile periodice 
desfășurate pe lînqă cluburi și 
Casa de cultură, duminicile cul
tural-sportive organizate de 
LJ.T.C. în colaborare cu Consi
liul municipal al sindicatelor 
au cuprins peste 11 000 de 
tineri. Vorbitorul a solicitat 
sprijin din partea organelor 
competente pentru scurtarea ter
menului de deschidere a bar- 
dubului tineretului, care va 
funcționa 1d localul Casei de 

i'ir-' 'I ex. < utiv in perfection-)- 
i a șl generali zau a miltallve 
lor. ,> todi-in avansat?. N-a 
fost g. norali/fllă sulicienl ni- i 
■ -xj ■< riența bună a unor comi
tete de sindical Consiliul mu- 
nu ipa|. comitetele sindicatelor 
deși dispun do un larg «cllv 
ob-tc-H . acosta nu a fost antre
nat întotdeauna la rezolvarea 
-.1 r< inilor multiple ce le-au re
venit.

Deficiențe .m existat si in < ■ 
plivește îndrumarea de către 
( mitele o grupelor sindicale 
Mello saicinl trasate dc Orga
nele supi ii'-arr- nu ajung pin i 
l<i i' 'sindicalo, fapt • ■ 
letormln .1 < a In multe cazuri
ii est ea să «ib.i o activitate <i-
cinici Adunările inini qrupo
ui •vini temeinic pregătite fer
a altoie ni) se Iii i adunări do

loc.
Relerindn-«c la arin italea -sin

dic telor din unitățile modtco- 
șonitaie, Iov Nicnlae \lrlira, 
dirci torul Spitalului din l upeni, 
a in- laf* asupra atenției ce 
Ir. lui - s-o acorde sindicalele 
ro l '-eîii inr-••'.•cit.c.ii tempera
re de muncă. Analiza morbidi
tății constituie în acest sens 
lin instrument prețios. Or, a- 
Coastă analiză se face in multe 
razuri în mod formal, superfi
cial. fură a prilejui luarea de 
holărîn a căror eficiență să fie 
urmărită.

Murtca sindicalelor, ca dc alt
fel întreaga noastră activitate 
economică trebuie îmbunătățită 
din punct de vedere calitativ. 
Toate acțiunile, țoale formele 
muncii sindicatelor se cer în
dreptate înspre soluționarea 
problemelor producției, înspre 
aspectele calitative alo vieții c- 
conomice, peniru a determina 
creșterea continuă a producti
vității muncii, sporirea eficien
ței economice a producției so
ciale. ,

Accentuînd sarcinile ce revfn 
in acest sens organelor și orga
nizațiilor de sindicat, tovarășul 
CLEMENT NEGRUȚ, prim-se- 
crotar al Comitetului municipal 
de partid, a arătat, în cuvîntul 
său. că sindicatele au datoria 
să-și sporească contribuția la 
generalizarea experienței poziti
ve din activitatea productivă, să 

cultură și a propus ca, in sco
pul reducerii infracțiunilor să- 
vîrșite de minori, părinții aces
tor copii rătăciți să fie puși 1n 
discuția grupelor sindicale, a co
lectivelor unde muncesc.

Pentru creșterea gradului de 
cultură generală al salariațîlor, 
sindicalele au întreprins și or
ganizat peste 880 acțiuni meni
te să popularizeze cărțile cu 
conținut politic, tehnic și bele
tristic, reușind să atragă astfel 
peste 35 de mii de cititori care 
au îînnrumutat 170 000 de volu
me. în domeniul activității ar
tistice 34 formații de amalori, 
antrenînd pesfe 750 de oartici- 
panți, au participat la Concur
sul al IX-I' . . Cu c prilej, 
ansamblul folcloric al Casei de 
cultură și fanfara din Petrila 
au obținut o mențiune și, res
pectiv, locul al III-lea pe țară. 
Casa do cultură și cluburile au 
organizat numeroase spectacole 
cu ocazia zilei minorului, a zi
lei constructorilor, sărbătoarea 
Tulipanului, precum și ieșiri în 
alte localități din județul Hu
nedoara cu care prilej s-au 
prezentat 500 spectacole. Cer
curile de foto-amatori de la Ca
sa de cultură și clubul sindica
telor Lupeni au participai le 
expozițiile județene, înterjude- 
țene și chiar la expoziția pe 
țară, primind mențiuni, iar ci- 
lîecluburile au realizat un nu
măr de 6 filme, cu două dintre 
acestea parlicipind la Festiva
lul republican al cineaștilor a- 
malori.
. Cu toate aceste rezultate po
zitive obținute în domeniul 
muncii cultural-educative de 
masă, darea dc seamă a arătat 
c</ acțiunile întreprinse nu a» 
fost întotdeauna orientate să 
combată în mai mare măsură 
unele aspecte din activitatea co
lectivelor de muncă legate de 
întărirea disciplinei, folosirea 
rațională a utilajelor și agie- 
gatelor din dotare, a timpului 
de lucru, păstrarea avutului ob
ștesc, a obaterilor de la le
gislația muncii.

Nu in suficientă măsură a 
existat preocupare di)) partea 
Consiliului, a unor sindicale 
pentru cuprinderea în activita
tea de propagandă tehnică o 
unui număr mai mare de mun
citori, organizarea de acțiuni pe 
profesii și nivele de calificare, 

militeze activ ]>onlru ful -sirea 
mai din plin a utilajelor, ,( tim
pului de lucru. Sarcini deowbite 
revin in acest sens sindicatelor 
pe luxa inlcni.iOi Arii O‘t>vHttțil 
r-durali ve pentru de/vnllarod 
opink-i colective împotriva ma
nifestărilor retrograde. Trebuie 
s.l ihzvolliim ( nib.ilivllatco, 
intoleranța fiecărui ' muncilor, 
Inginer și tehnician lață de ne- 
rijiinstirile cc se manifestă la 
locurile de muncă, sa lichidăm 
indiferenta, apatia multor saîa- 
r i'l fai.r -I-- Infimele (<■ -.<• ma
nifestă in< jurul lor — a spus 
vorbitorul. Pentru a dcz\ > lin 
si imnliliffi rolul opiniei publi- 
' v. sindicatele, împreună cu 
' ilalți la< lori educativi trebuie 
să inlcnsilirr ciur are-, nv i nl- 
politb ă a tuturor oamenilor 
muncii, să nu rezume munca 
educativă doar la cele 8 ore de 
muncă si la perimetrul între
prinderii sas- instituției. Vor 
trebui sa fie urmărite preocupă
rile, comportamentul oamenilor 
și in timpul liber, aceștia să 
fie ajutați să se integreze în 
cerințele otice ale societății 
noastre noi. Vorbitorul a insis
tat asupra preocupărilor pe care 
trebuie să fe aibă sindicalele 
pentru creșterea responsabilită
ții tuturor oamenilor muncii fa
lă de respectarea Ionilor statu
lui. a normelor conviețuirii so
ciale. Sarcini de mare însemnă
tate in educarea civică a popu
lației revin șl școlilor. Vorbi
torul a subliniat necesitatea în
tăririi legăturii dintre șct ală șl 
familie aceasta prezenllnd 
importanță nu doar pentru e- 
diirarea tineretului școlar ci șl 
pentru educarea unor pă
rinți cu o prooăliro de cultură 
qOnerală insuficientă.

în scopul sporirii ofir!nntef 
muncii educative, sindicalele au 
datoria să ''nvedească mai mul
tă inițiativă, să consulte -asele 
largi în acțiunile ce lo între
prind, să folosească din nlin 
presa, toate mijloacele si for
mele muncii politice si cultu
rale, să atragă mai mult inte
lectuali tate--1 la viața spirituală 
a municipiului, la educarea $t 
ridicarea •conștiinței responsabi
lității socialo a tuturor oame
nilor muncii.

neanlrcnînd in suficientă măsu
ră comisiile culturale și cele 
ale inginerilor și tehnicienilor 
in acest scop. Lipsuri se mani
festă și în ce privește întocmi
rea programelor de activitate 
ale clubului și Casei de cultu
ră, ele neținînd seama întotdea
una de diversitatea, preferințele 
și preocupările salariatilor.

Referindu-se la aceste defi
ciente, delegatul Ilie Tismânaru, 
muncilor tipograf, a arătat cS 
în urmă cu cîțiva ani in Valea 
Jiului a existat o bogată acti
vitate cultural-artistică de ma
să care, însă, s-a diminuat pe 
parcurs. Este necesară o strin- 
să conlucrare a tuturor factori
lor — a subliniat vorbitorul — 
pentru mobilizarea tineretului 
în acțiunile de muncă patriotică 
peniru amenajarea de parcuri 
si alte baze dc agrement, pen
tru reînvierea formațiilor ar
tistice tradiționale din Valea 
Jiului și realizarea unor acti
vități cultural-artistice atractive 
si la nivelul posibili'.’exis
tente în municipiul nostru.

Tovarășul Lucian Ardeleanu, 
directorul Casei pionierilor diu 
Petroșani s-a preocupat în cu
vîntul său de activitatea ins- 
tructiv-educalivă și cultural-ar- 
tistică a celor peste 1 000 do 
cadre didactice de la școlile din 
Valea Jiului. în contextul fac
torilor caro condiționează efi
cienta procesului de învățărainl, 
uu rol deosebit îl are după cum 
se știe activitatea qrupelor sin
dicale din școli, a spus vorbi
torul. Este știut că pe lingă ac
tivitatea cu copiii trebuie dppu- 
să o muncă susținută si cu pă
rinții acestora formîndu-se un 
liont comun cu școala și lami- 
lia. Avem încă destule cazuri 
de elevi cu abateri de la dis
ciplină ca fuga do la orc. lecții 
nepregătite, infracțiuni ale mi
norilor. Pentru înlăturarea fi- 
ceslor carențe va trebui ca în
tre comitetele sindicatelor din 
întreprinderi și comitetul sindi
calului din învățăminl să existe 
o mai slrînsă legătură, analizin- 
du-se lo locul de muncă părinții 
acestor copii nesupravegheati. 
Vorbitorul a cerut ca o parte 
din fondul sindicatului să fie 
dedicat pentru amenajarea de 
terenuri de joc.

în opera dc culturalizare a 
maselor un rol deosebit Ie re
vin cadrelor didactice. Această 
problemă a muncii culturale 
deși a fost permanent ir» s- 
lențit. nu a dat rezultatele 
scontate. Anul trecut a func

tional corul cadrelor didactice. 
Nc am prezentat însă modest >i 
■ista din lipsa vocilor bărbă
tești j propunem recrutarea de 
salnrinli diu ini.(.prinderi și ins
tituții pentru difc-rltc formații 
artistice care sa activeze io 
cadrul Casei .fe cultură.

Ținind seama dc ncajunsuril- 
• are au avui loc in aceste do
menii dr DCtivilafe prin sar i- 
ni|o sporite ce revin sindicale
lor in această direcție din do- 
cunionlclc <fe partid, va trebui 
să sc îmbunătăfea <ă și ,ă se 
perfecționeze formele și ronli- 
nutul mtivității cultural-rduea- 
live plinind accentul pe organi
zarea do .îrjiuni accesibile dar 
<fe elevat nivel calitativ care 
să contribuie ’a educarea sala- 
riațilcr, |a întărirea disciplinei, 
n ordine! și responsabilității in 
muncă si in conviețuirea dintre 
oameni.

Consiliul municipal, comitete
le sindicatelor Drin măsurile 
luate în perioada care s-a scurs 
au contribuit activ la ridicarea 
activității sportive la nivelul 
cerințelor a < • ndiliil'r (roa
te in acest scop în municipiul 
nostru. O atenție snorită a fost 
acordată consolidării asociații
lor sportive, activizării eomi- 
iilcr de sport și turism, în ca

drul sindicatelor reușind»-să 
se creez? un climat organiza
toric mii buc pentru dedayta- 
rareo acestei activități.

în cadrul calendarului spor
tiv adoptat au fost organizate 
37 de competiții sportive de 
masă tradiționale pc ramuri dc 
sport, caro au angrenat o masă 
mai marc dc oameni ai muncit. 
S-au îmbunătățit activitățile sec
țiilor ceea ce a contribuit 
la o organizare utilă și plăcută 
<i timjMiliii liber a oamenilor 
muncii.

In activitatea sportivă de 
performanță crește sprijinul a- 
cordat dc Consiliul municipal, 
de comitetele sindicatelor și ca 
urmare, unele secții de perfor
manță și sportivi au obținui 
succese meii toi ii. Astfel,' echipa 
de alpinism C.F R. Petroșani, a 
ocupat locul al Hl-lca pe țară, 
iar echipa de fotbal „Jlul“ Pe
troșani a ocupat locul al V-Jea 
in clasamentul diviziei A. Mulți 
sportivi ou [ost selecționați In

Cu fața spre viitor
In încheierea dezbaterilor conferinței a luat cui intui 

tovarășul IOAN COTOT, membru al CC. al P.C.R., secre
tar al Consiliului Central al U.G S.R. Vorbitorul a apreciat 
că atît darea de seamă cît și dezbaterile au ridicat probte 
mc majore din activitatea sindicatelor privind mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor trasate de Con 
greșul al X-lea al partidului si a plenarei din decembrie 
a C C. al P.C.R.

Felicitind colectivele de oameni ai muncii din Valea 
Jiului pentru succesele obținute atît in 1969 cit și în prima 
tună a anului 1970 in dezvoltarea economică a bazinului 
Văii Jiului, tovarășul loan Cotoț a arătat că la'aceste reali
zări^ au contribuit din plin și sindicatele. Realizările de 
Pină acum constituie o garanție, că sarcinile de plan pe 

anEajamentefe de întrecere asumate de colectivele 
unităților economice vor fi realizate integral. Pentru obți
nerea de noi succese, pentru sporirea contribuției Văii 
Jiului Ia înflorirea economiei noastre socialiste, vorbitorul 
a făcut recomandări prețioase. O deosebită alentie se cere 
acordata perfecționării continue a organizării producției 
și a muncii. Pentru această importantă acțiune statul 
pregătește cadre competente. Dar o asemenea' acțiune dc 
marc amploare nu poate fi rezolvată doar do către cadrete 
de specialiști. Fiecare muncitor, fiecare tehnicia» trebuie 
sa și îndeplinească in mod exemplar atribuțiile la locul său 

‘ să depună strădanii pentru folosirea din plin, 
efieien'S, a utilajelor din dotare, a timpului 

de lucru m scopul creșterii productivității muncii, realizării

dc muncă, 
cu

dc

. ., . _ “ " 1, J> 11 Ulii fjllll,
maxima eficiență, a utilajelor din dotare, a timpului

- --T------ • auuuvii, leauzariibeneficii și economii.
Un stimulent puternic pentru obținerea de noi rezultate 

economico-financiare îl constituie generalizarea noului sis
tem de salarizare. Dar pentru a atinge scopul dorit este 
necesar ca formațiilor de lucru să li se creeze condiții 
optime, prmtr-o aprovizionare corespunzătoare, prin îmbu
nătățirea asistenței tehnice

Vorbitorul s-a ocupat, in continuare, de sarcinile uni
tăților de deservire, sanitare și de învățăminl în ce privește 
aprovizionarea și deservirea in condiții optime a oamenilor 
muncii. Peste tot în fiecare întreprindere, în fiecare insti
tuție, este nevoie de disciplină, dc înțelegerea răspunderii- 
fȘÎă de obligațiile profesionale din partea fiecărui sala- 

chemate să contribuie mai din plin Ia 
a responsabilității profesionale a fie- 
să creeze o opinie intransigentă față 
ca.re. n.u ?e înea(,r<?ază în disciplina 
disciplinei nu se rezumă însă doar 
serviciu : 'important este cum își în- 

alribuțiile in cursul celor opt ure dc 
cum se străduiesc să ridice productivitatea muncii, 

sa îmbunătățească calitatea produselor, să respecte întru- 
totul normele de tehnică a securității pentru prevenirea 
accidentelor, pentru asigurarea tuturor condițiilor ca sar
cinile de plan să fie realizate ritmic, integral la toți indi 
calorii. La analiza disciulinei mai trebuie să luăm în 
considerare și pe cei care planifică, organizează si su
praveghează procesul de producție. Or. și in această pri
vință mai avem multe de făcut. Vorbitorul a făcut observații 
critice in legătură cu neajunsurile din activitatea unor 
cadre tehnico inginerești, mai ales tinere, care nu reușesc 
să promoveze ia munca cu oamenii un stil de muncă co 
respunzător, să creeze în jurul lor un climat de muncă 
sănătos prin faptul că în relațiile cu subalternii dovedesc 
atitudini netovărășești, nu se străduiesc suficient să se 
apropie de cei cu care lucrează Față de aceste lacune 
sindicatele sînt datoare să intervină prompt si să nu to 
lereze ieșirile străine de etica muncii.

Vorbitorul a arătat apoi că. in anii construcției socia
liste, Valea Jiului a cunoscut o dezvoltare continuă și 
multilaterală. A crescut potențialul economic al bazinului. 
Au apărut numeroase construcții social-culturale care au 
schimbat din temelii înfățișarea localităților noastre. Dar 
nu in aceeași măsură a crescut Și conștiința cetățeneasca a 
populației municipiului. Datorită fluctuației de oameni, in 
Vale» Jiului trăiesc în prezent mulți cetățeni cu o con
știință civică scăzută, care n-au reușit să se integreze în ce
rințele, in normele vieții in comun într-un mediu muncito
resc. Ca dovadă, numeroase clemente certate cu normele de 
conviețuire socială comit abateri de la legile statului, tulbură 
ordinea publică. Față de asemenea elemente opinia publică, 
opinia muncitorească trebuie să fie omniprezentă, să-sî 
manifeste mai vehement oprobriul

In încheierea cuvîntului său, tov. Ioan Cotoț și-a expri
mat convingerea că multitudinea problemelor ridicate în 
conferință vor sta în atenția sindicatelor, că în frunte cu 
organizațiile de partid, cu toți comuniștii, sindicatele din 
Valea Jiului vor intensifica activitatea politico educativă, se 
vor ocupa cu mai multă răspundere de îmbunătățirea pro 
priei lor activități și vor reuși astfel să mobilizeze colec
tivele oamenilor muncii din municipiu la valorificarea tu
turor condițiilor create pentru a încheia cincinalul cu suc
cese cît mai mari in toate domeniile dc activitate.

riat. Sindicatele sînt 
întărirea disciplinei, 
cărui om al muncii, 
de toate elementele 
muncii. Respectarea 
la punctualitatea în 
deplinesc oamenii 
muncă.

I Aurite n.iționiih unde ' ut 
i> comportare bună.

Evidențiind r- -/iritat' le d. pi
ua a<um ' btinulr de sportivii 
din Valea .Jiului, tovarășul 
Alexamlr’i Zolotaru, din r.idml 
statici C.F.R, -> < erul insa o 
m.ii mare preocupare In spriji
nirea sportului de performantă. 
Rcfer1ndu-se la acțiunile dc in
teres repuhl’rnu 1 r-
naționa) ale alpinîștilor, vorbi
torul a arătat că acestea re- 
< lamă importante investiții nui- 
tcriale care trebuie să sten in 
atenția Consiliului municipal al 
sindicalelor Tov Zololaru a 
informat adunarea despre teme
rarii! proiect al «'mintalilor din 
cadrul vn--talirl sportive a 
C.F.R din Petroșani, de a esca
lada In arest an vîrful I enin 
din Pamir, ' '/ill do peste 7 000 
metri

Obținerea de cinci titluri de 
campioni republicani, locul 11 
»e țară la navomodelism, la 
lupte libere locul III și IV la 
alpinism seniori un titlu de 
maestru ai sportului precum șl 
alte titluri de campioni jude
țeni. municipali, reflectă o sus
ținută preocupare in acest do
meniu.

Peniru crearea unc-j puterni
ce baze materiale, in 1969, cu 
sprijinul U.G.S.R. și a Consi
liului județean al sindicatelor, 
s-au reamenajat pnpicărlile ,' a- 
rîngul" Lonea, ..Jiul" Petrila, 
..Jiul" Petroșani ..Minorul" A- 
nlnoasa, stadioanele ..Parinqul* 
Lonea, „Jiul" Petrila, „Minerul* 
Aninoasa și „Jiul" Petroșani 
S-a amenajat un loc pentru sec
ția dc navomodelism. Valoarea 
acestor amenajări depășește i ,6 
milioane lei.

în acest an se prevăd 52 ac
țiuni sportive de masă. Pentru 
pregătirea și organizarea aces
tora. Consiliul, sindicatele in 
colaborare cu organele C.T.C 
și de specialitate vor trebui să 
ajute mai concret asociațiile 
sporLive în atragerea unui nu
măr mare de membri susți
nători, in scopul dezvoltării 
necontenite a bazei mak-riale 
și pentru organizarea de acțiuni 
cultural-sportive la care să par
ticipe marea masă a salariati
lor.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
faicle pmmliii Kosîghin 

tale 1II. fl„ Angliei si franței
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că Ale
xei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, a adresat în urmă 
cu citeva zile mesaje președin
telui Statelor Unite ale Ame
rica. Richard Nixon, primului 
ministru al Marii Britanii. Ha
rold Wilson, și președintelui 
Franței. Georges Pompidou, in 
legătură cu conflictul din O- 
ri'nt’)l Apropiat.

In mesaj se arată că este ne
cesară inițierea fără intirzicre 
a unor acțiuni hotărite caro să 
ducă la destinderea încordării 
militare în această zonă. Se 
subliniază necesitatea de a fo
losi în mod eficient posibilitâ-

țile pe care le oferă consultă
rile dintre cele patru mari pu
teri : U.R.S.S., S.U.A., Anglia 
și Franța. In mesaje se arată 
că trebuie sâ se realizeze cit 
se poate de repede retragerea 
trupelor isracliene do pe toate 
teritoriile arabe ocupate și re
stabilirea păcii in Orientul A- 
propiat. Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru îndeplinirea 
de către toate părțile interesate 
a tuturor punctelor din rezolu
ția Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

Agenția TASS anunță, de a- 
semenca, că guvernele S.U.A., 
Marii Britanii și Franței au răs
puns la mesajul sovietic.

Convorbirile cvadripartite de la Paris
PARlS 12 (Agerpres). — în

trunită in clădirea de pe strada 
Kleber din Paris, in cea dc-a 
54-a sa ședință, conferința cva- 
dripartită in problema vietna
meză nu a ieșit joi din impa
sul în care se află de mai mul
tă treme. Delegatul american, 
Philip Habib, a susținut că șc-

dintele plenare nu ar fi po
trivite pentru negocieri serioase 
și a repetat propunerea Sa pri
vind continuarea lucrărilor con
ferinței in ședințe restrinse. 
Acest punct de vedere a fost 
sprijinit de șeful delegației ad
ministrației de la Saigon, Pham 
Dang Lam.

Reuniune arabă la nivel înalt
CAIRO 12 (Agerpres). — Joi 

la prinz s-a deschis la Cairo 
prima ședință a reuniunii șefi
lor de state din Republica A- 
rabă Unită, Libia -și Sudan. La 
lucrările reuniunii au participat 
președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, generalul Gaafar 
El Numeiry, președintele Con-

siliului comandamentului revo
luției din Sudan, și Moamer El 
Gedafi, președintele Consiliului 
comandamentului revoluției din 
Libia. Întrevederile dintre șefii 
de state au drept scop dezvol
tarea cooperării in domeniile 
politic, economic și social intre 
cele trei țări.

Consfătuire sovieto-japoneză
MOSCOVA 12 (Agerpres-'. — 

La Moscovit se desfășoară lu
crările celei de-a patra consfă
tuiri sovieto-japoneze cu privi
re la planurile comerciale pe 
termen lung și la colaborarea

economică pe următorii 15—20 
de ani, cu participarea a peste 
100 de reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri din Japonia și 
ai întreprinderilor interesate 
din Uniunea Sovietică.

In fata tribunalului 
din Wimbledon

acuză pe cei doi frați de in-LONDRA 12 (Agerpres). — 
Anchetatorii însărcinați cu c- 
lucidarea dispariției soției lui 
McKay, directorul administra
tiv al publicației ^News of the 
world*, au intrat in posesia u- 
unor noi mărturii, cu ajutorul 
cărora speră să identifice even
tualul loc unde ar fi fost în
gropat corpul victimei. Sesiza
rea unor locuitori ai unui sat 
din Essex, situat la cițiva kilo
metri de ferma fraților Hoscin, 
bănuiți de a fi asasinat pe 
Muriel McKay, a declanșat cer
cetarea, metru cu metru, a unei 
vaste întinderi in locul denu
mit „Sleepy Hollow"; o operație 
similară anterioară pe terenu
rile fermei, una dintre cele mai 
ample acțiuni de acest gen din 
ultimii ani ale poliției și care 
t. antrenat peste o sută de a- 
genți, s-a încheiat fără nici un 
rezultat.

Intre timp, frații Hosein au 
compărut în fața tribunalului 
din Wimbledon care urmează, 
pe baza probelor existente pi
uă acum, să decidă pină la 18 
februarie dacă ei vor fi incul
pați sau nu pentru moartea 
soției lui McKay. Poliția afir
mă că datele de care dispune

cercare repetată de a obține 
un milion de lire sterline drept 
plată pentru eliberarea victi
mei, precum și de moartea ei.

ORIENTUL APROPIAT
• Dorința dclcgaților organizațiilor palestiniene • Un comunicat guver
namental iordanian • O declarație dezmințita • „Confruntarea armată 
este posibilă dintr-un moment în altul “ (,,Al Ahram“) • Conducătorii ira
kieni au intrat în contact cu oficialitățile iordaniene

AMMAN 12 (Agerpres). — 
Delegați ai organizațiilor pales
tiniene au protestat pe lingă 
primul ministru iordanian, 
Bah.iat Talhouni, împotriva mă
surilor luate dc către guvern 
și prin care „se restrîngo li
bertatea lor do acțiune" — a- 
nunță din Amman agenția 
France Prcsse. In același timp, 
reprezentanții palestinieni și-au 
exprimat dorința ..de a vedea 
soluționată pașnic situația ac
tuală înainte dc a lua in con
siderare orice altă acțiune". 
După cum s-a mai anunțat, 
zece organizații palestiniene au 
dat publicității anterior, la 
Beirut, un protest similar.

★
AMMAN 12 (Agerpres). — 

Intrcrupindu-și emisiunile sale 
obișnuite, postul dc radio din 
capitala iordaniană a difuzat 
un comunicat în care se anun
ță că a avut loc. in prezența 
regelui Hussein, o reuniune a 
guvernului, la caro au fost in
vitați reprezentanți ai organi
zațiilor de rezistență palesti
niene. In acest cadru, au fost 
clarificate hotărîrile adoptate 
marți de guvernul iordanian și 
care ..nu urmăresc să creeze 
obstacole in calea activității 
organizațiilor palestiniene și să 
afecteze acțiunile lor". ..Este 
vorba do măsuri de ordin ad
ministrativ ce vizează asigura
rea aolicării legilor în vigoare 
și menținerea ordinii și secu
rității" — se precizează în co
municatul guvernamental.

★
BEIRUT 12 (Agerpres). — 

Ministrul de interne libanez, 
Kamal Jumblatt, a examinat 
miercuri împreună cu lideri ai 
organizațiilor palestiniene de 
pe teritoriul Libanului unele 
probleme legate dc aplicarea 
acordului încheiat între cele 
două părți în noiembrie anul 
trecut. Potrivit agențiilor de 
presă, realizarea prevederilor 
acordului ar întîmpina în mo
mentul de față o serie de di
ficultăți 'ca urmare a refuzului 
organizațiilor palestiniene de a 
accepta preluarea de către for
țele libaneze a sarcinilor pri
vind menținerea ordinii în in
teriorul taberelor palestiniene. 
Agenția U.P.I. precizează că de
clarația făcută la 4 februarie 
de Jumblatt. privind realiza
rea unui acord în această pro
blemă. a fost dezmințită ulte
rior de șapte dintre organiza
țiile palestiniene.

Tot miercuri a avut loc la 
Beirut o ședință a Consiliului 
do Miniștri, consacrată exami
nării acelorași probleme.

In cursul ședinței s-a holă- 
rit ca Jumblatt să facă, înce- 
pind dc vineri, o vizită in ca
pitala R.A.U. pentru a căuta, 
împreună cu autoritățile egip
tene (sub medierea cărora a 
fost realizat acordul din no
iembrie trecut) și cu liderii 
palestinieni, cele mai bune căi 
de depășire a actualului impas.

★
AMMAN 12 (Agerpres). — 

Citind surse oficiale, agenția 
Reuter anunță că. la Amman, 
au fost dezmințite categoric a- 
firmațiile cuprinse intr-un co
municat al Biroului din Beirut' 
al organizației „El Fatah" pri
vitoare la ciocnirile care ar fi 
avut loc intre armata iorda
niană și grupuri dc comando 
palestiniene. Sursele oficiale a- 
mintite au menționat că ase
menea informații au doar sco
pul de a „crea confuzii".

Această dezmințire a fost 
dată publicității numai la cî- 
teva ore după ce s-a anunțat 
că la Amman au avut loc ne
gocieri între oficialitățile ior
daniene .și reprezentanți ai or
ganizațiilor palestiniene de pe 
teritoriul Iordaniei, consacrate 
examinării posibilităților de eli
minare a tensiunii create între 
cele două părți.

★
BEIRUT 12 (Agerpres). — Ca 

urmare a măsurilor de limitare 
a libertății de acțiune a orga
nizațiilor palestiniene, adoptate 
de guvernul iordanian, la Bei
rut a avut loc miercuri noaptea 
o reuniune a liderilor acestor 
organizații, in cursul căreia s-a 
hotărît crearea unui comanda
ment comun însărcinat cu „c- 
laborarea măsurilor ce se im
pun în eventualitatea prejudi
cierii. de către indiferent ce 
țară. a . mișcării de rezistență".

★
CAIRO 12 (Agerpres). — In

tr-un editorial publicat joi. zia
rul egiptean „Al Ahram" își 
exprimă „îngrijorarea și sur
priza" în legătură cu restric
țiile impuse do Iordania acti
vității organizațiilor palesti
niene. ..Măsurile luate dc gu
vernul iordanian au un scris 
profund și constituie o evolu
ție gravă, de natură să pro
voace neliniștea tuturor forțe
lor arabo. O confruntare arma
tă este posibilă dintr-un mo
ment înlr-altul, iar rezistența 
palestiniană atribuie guvernului 
iordanian responsabilitatea unei 
evoluții în această direcție11 — 
se afirmă în oficiosul egiptean.

★
DAMASC 12 (Agerpres). — 

Postul do radio Damasc a di

fuzat la rîndul său o declarație 
oficială prin caro guvernul si
rian iși exprimă „sprijinul de
plin pentru mișcarea do rezis
tență palestiniană" caro acțio
nează pe teritoriul iordanian.

★

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
Conducătorii irakieni au intrat 
în contact cu oficialitățile ior
daniene pentru a-și exprima 
„neliniștea" in legătură cu ul
timele măsuri luate împotriva 
organizațiilor palestiniene — 
anunță, de asemenea, postul dc 
radio Bagdad.

PIAȚA 
AMIIliCANĂ 

A AUTOMO
BILELOR

Vinzările de automobile 
străine pe piața Statelor U- 
nite au crescut doar cu 1,2 
la sută în cursul lunii ianua
rie a. c. Declinul de 16 la 
sută înregistrat de desface
rile de vehicule de produc
ție internă face însă ca pro
centul rt?al al desfacerilor de 
mașini de import să crească 
de la 11,7, cit era la sfîrșitul 
anului trecut; la 13,5.

Volumul total al desfaceri
lor de mașini de provenien-

Din presa străină

0 declarație a Partidului Democrat din S.U.A.
WASHINGTON 12 (Agerpres). — Conducerea 

Partidului Democrat din S.U.A. a dat publicită
ții o declarație politică, care, potrivit comen
tatorilor agențiilor de presă americane, consti
tuie un program-platformă al acestui partid în 
perspectiva alegerilor parțiale pentru Congre
sul proiectat în luna noiembrie a. c. Partidul 
democrat se pronunță pentru convocarea con
ferinței pentru securitatea europeană și își ex
primă chiar „îngrijorarea in legătură cu indi
ciile potrivit cărora Administrația consideră 
că această conferință ar trebui amînată cel pu
țin un an". In declarație se cere reducerea 
pe o bază reciprocă a numărului soldaților a- 
mericani staționați în Europa și preluarea de 
către ceilalți aliați din N.A.T.O. a „unei părți 
din cheltuielile bugetare, plătite acum de con
tribuabilul american".

Referindu-se la politica față de Orientul A- 
propiat, partidul se pronunță pentru „negocieri

directe între părțile din conflictul arabo-israe- 
lian" și ..respectarea completă a încetării fri- 
cului".

Declarația pune sub semnul întrebării „ne
cesitatea și înțelepciunea continuării dezvoltă
rii unui nou bombardier strategic și a extin
derii planurilor pentru apărarea împotriva ra
chetelor antibalistice", ceea ce — se spune în 
continuare în declarație — „va arunca îndoieli 
asupra intențiilor noastre și va dăuna în mod 
grav perspectivele convorbirilor Salt".

Partidul democrat se pronunță, de asemenea, 
pentru reducerea barierelor in calea comerțului 
dintre S.U.A. și R. P. Chineză.

După cum s-a mai anunțat, acest partid s-a 
pronunțat, în cadrul unei declarații anterioare, 
pentru „încetarea cit mai grabnică a războiului 
din Vietnam" și retragerea tuturor trupelor a- 
mericane din această țară într-un termen de 
18 luni.

ță externă a fost în luna ia
nuarie de 84 000 de bucăți, 
față de 83 000 cit se vindusc 
în cursul lunii ianuarie 1969.

Unul dintre exportatorii 
cei mai importanți pe piața 
americană, firma vest-ger- 
mană „Volkswagen", a înre
gistrat un regres de- 1,4 la 
sută. In luna trecută, firma 
citată a vîndut pe piața a- 
mericană 44 325 autovehicu
le, față de 44 991 în cursul 
lunii ianuarie 1969. Acest de
clin însă este pe deplin com
pensat de creșterea de 4 la 
sută înregistrată la desface
rile altor firme . pe aceeași 
piață.

Confirmînd prevederile, fir
mele japoneze „Toyota" și 
„Dat^un" au înregistrat creș
teri ale desfacerilor de 21,8 
la sută și respectiv 29,4 la 
sută, prima firmă vînzînd 
11128 vehicule, iar cea de-a 
doua 4 917.

Printre firmele străine ca
re au înregistrat pierderi pe 
piața americană se numără 
„Fiat“, „Peugeot" și „Saab". 
Regresul firmelor „Fiat“ și 
„Peugeot" s-a datorat unor 
dificultăți de ordin intern, 
legate de situația din indus
tria italiană, pe de o parte, 
și de restricțiile impuse de 
standardele privind combate
rea poluării aerului, cărora 
trebuia să li se conformeze 
firma „Peugeot" pe de altă 
parte.

(„The Financial Times") ;

FAPTE CE NU SE POT UITA

SITUAȚIA DIN NIGERIA
LAGOS 12 (Agerpres). — Ști

rile transmise in ultimele zile 
dc agențiile de presă arată că 
situația internă din Nigeria con
tinuă să se normalizeze. Cn 
urinare a faptului că trupele 
federale au descoperit și con
fiscat majoritatea armelor și 
cea mai maro parte a muniției 
deținute de foștii seceslonișll, 
pericolul unui război dc guerilă

al populației Ibo a fost înde
părtat, apreciază observatorii 
politici.

Citind declarațiile persoane
lor care au călătorit în provin
cia estică, agenția France Pres- 
so, arată că relațiile dintre mi
litari și civili sînt bune. El 
subliniază totuși că cea mai 
mare parte a cetățenilor de o- 
rigină Ibo, care s-au refugiat in

timpul războiului civil In fosta 
provincie secesionistă, au fost 
împiedicați să se reîntoarcă la 
Port Harcourt. Agenția mențio
nata reamintește că politica o- 
ficlală a guvernatorului statu
lui pe teritoriul căruia se •illli 
Port Harcourl-ul este aceea a 
reconcilierii cu Iboșii, atita timp 
cit el nu vor încerca să domi
ne economia regiunii.

R. F. a GERMANIEI : Recordul mondial in înghițirea ouălelor crude il deține fără 
îndoială Cecil Barham din Essen, in vîrstă dc 57 de ani. Cele 56 de ouă, au dispărut in 
stomacul lui Barham in numai două minute. N-au fost înghițite evident pe rind, ci la 
„grămadă" împărțite in cinci halbe.

In foto: Cecil Barham cu „provizia de ouă".
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COMUNICATUL COMUN dat 
publicității după încheierea vi
zitei ministrului afacerilor ex
terne al Spaniei, Gregorio Lopez 
Bravo, la Paris subliniază, prin
tre altele, importanta deosebi
tă pe care cele două părți o 
acordă cooperării tehnice si in
dustriale dintre ele in dome
niul aeronautic. Un acord in 
acest sens a fost semnat de 
șeful diplomatici spaniole și mi
nistrul dc stat francez însăr
cinat cu apărarea națională, 
Michel Debrc.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord ca, in următorii ani, să 
fie intensificată colaborarea din
tre cele două părți în dome
niile cultural, științific, comer
cial, industrial, agricol și so
cial.

AGENȚIA CHINA NOUĂ A- 
NUNȚA că, la 10 februarie, o 
imitate antiaeriană a marinei 
Armatei Populare Chineze de E- 
liberare a doborit un avion a- 
merican de recunoaștere fără 
pilot, care pătrunsese in spa
țiul aerian al R.P. Chineze, in- 
tr-o zonă a Insulei Hainan din 
provincia Guandun, cu scopul 
de a desfășura acțiuni de recu
noaștere. Agenția precizează că 
acesta este cel de-al 20-lea a- 
vion american fără pilot pentru 
zboruri la mare altitudine do- 
borît in China din 1964.

1N SFATUL AMERICAN WIS
CONSIN au declarat grevă mun
citorii societății de căi ferate 
„Milwaukee Road", in sprijinul 
revendicărilor privind amelio
rarea condițiilor de muncă. Ob
servatorii subliniază că greva 
din Wisconsin indică starea de 
tensiune existentă în relațiile 
dintre sindicate și societățile de 
transporturi feroviare din S.U.A. 
Se știe că conflictul de muncă 
izbucnit in ianuarie in această 
ramură, care amenința să se 
transforme într-o grevă pe sca
ră națională, a putut fi apla
nat doar in urma intervenției 
autorităților.

„.Au trecut 25 de ani de a- 
[unci, de la acel 13 iebruarie 
1945. cind după lupte grele și 
Îndelungate, tunurile au amuțit, 
iar Întreaga concentrare a tru
pelor fasciste din Budapesta a 
fost nimicită. In acea zi capita
la Ungariei a fost eliberată.

Acum, cind poporul ungar 
sărbătorește aniversarea unui 
sfert de secol de la eliberarea 
capitalei patriei sale de sub 
jugul fascist, urmele războiului 
au dispărut de mult. Doar amin
tirile locuitorilor și fotograliile 
mai păstrează imaginea orașu
lui din februarie 1945 — aproa
pe trei sferturi din clădiri ava
riate, iar 1-1000 distruse com
plet ; străzi întregi transforma
te în ruine ; fabrici și uzine dă
râmate și devastate.

Astăzi cind străbați marile 
bulevarde, cind vizitezi noile 
cartiere de locuințe sau privești 
impresionanta panoramă a ora
șului de sus de la Bastionul 
Pescarilor, este foarte greu să-ți 
imaginezi orașul așa cum arăta 
cu un sieri de secol în urmă. 
Capitala Ungariei se prezintă 
acum vizitatorului ca un ma'e 
șl modern oraș, cu clădiri mo
numentale șl cartiere noi. cu 
o viată culturală în permanen
tă eiervescen/ă, oraș industrial

cu numeroase și importante fa
brici și uzine, oraș-port stră
bătut de apele Dunării.

Insă, chiar dacă urmele răz
boiului au dispărut de mult, 
zilele de acum 25 de ani nu 
pot fi uitate. Locuitorii Buda
pestei păstrează o amintire pli
nă de recunoștință celor care 
acum 25 de ani și-au sacrificat 
viata în luptele împotriva fas
cismului, pentru eliberarea ca
pitalei larii lor. Am avut oca
zia ca acum, în zilele din preaj
ma aniversării eliberării Buda
pestei, să vizitez Muzeul mili
tar central din Budapesta. Aici, 
în sălile închinate luptelor pen
tru eliberarea orașului, printre 
multe alte exponate, am văzut 
numeroase lacsimile și fotogra
fii care amintesc despre parti
ciparea ostașilor români, ală
turi de ostașii sovietici, la eli
berarea Budapestei. Unele foto
grafii înfățișează momente din 
timpul luptelor de stradă, iar 
alte imagini arată ostași români 
ajutind cu hrană populația eli
berată. Sini momente importan
te ale luptei eroice desfășurate 
și de ostașii români ai Corpului. 
7 Armată, care au participat 
la bătălia pentru eliberarea Bu
dapestei, alături de ostașii so
vietici din unitățile Frontului 2

Ucrainean. Tot în aceste zile 
am străbătut o parte din stră
zile și cartierele orașului, locu
rile pe unde cu 25 de ani în 
urmă au luptat ostașii Corpului 
7 Armată român. Desigur, chiar 
și acelora care au participai a- 
lunci la luptele pentru elibera
rea Budapestei le-ar fi greu să 
mai recunoască astăzi locurile 
pe unde s-au avintat în iureșul 
focului. Am trecut pe lingă 
gara „Kelleti", pe lingă vechea 
clădire a poștei centrale, pe lin
gă hipodromul orașului, pe lin
gă fabrica de cauciuc. Cuceri
rea acestor obiective ca și a 
celor peste 1 000 de mari clă
diri, în ciuda împotrivirii dis
perate a fasciștilor, au cons
tituit atunci tot alilea momente 
impresionante ale luptelor eroi
ce desfășurate de ostașii români, 
care înaintau de la nord-esl 
către centrul Budapestei. Des
pre un asemenea episod re
lata, nu de mult, intr-un ar
ticol și Gyula Janos, redactor 
al ziarului ungar „Igaz Szo". 
„Trupe fasciste — evocă auto
rul — s-au fortificat puternic în 
jurul hipodromului. Terenul era 
folosit ca aeroport, prin el ți- 
nîndu-se legătura pe calea ae
rului cu unitățile fasciste din 
afara încercuirii. După lupte

grele și îndelungate, unități ale 
regimentului român 13 Călărași 
au reușit să ocupe o parte a 
hipodromului în seara zilei dc 
7 ianuarie. Prin acestea ostașii 
români au făcut imposibilă le
gătura cu exteriorul a unități
lor fasciste încercuite, a fost o- 
prilă aprovizionarea lor cu ar
mament și muniții".

Dar, cite alte fapte asemă
nătoare nu s-au petrecut în a- 
ceste zile, fapte ce atestă cu
rajul, dirzenla și spiritul de sa
crificiu al ostașilor și ofițerilor 
români, care au luptat pentru 
eliberarea Budapestei și a în
tregii Ungarii de sub jugul fas
cist. Mărturie a acestor acte de 
eroism este cimitirul Rakosliget, 
unul dintre numeroasele cimi
tire din preajma Budapestei, 
care evocă amintirea celor 11 000 
de ostași șl ofițeri români că- 
zuți în timpul luptelor duse 
pentru cucerirea fortificațiilor 
ce înconjurau orașul, ca și în 
timpul luptelor de stradă duse 
pentru eliberarea, casă cu casă, 
a capitalei ungare.

De-a lungul drumului străbă
tut prin luptă de la frontieră 
pină în centrul Budapestei, Cotr 
pul 7 de Armată român a elibe
rat peste 50 de localități, a făcut 
peste 6 500 de prizonieri și a.

capturat o mare cantitate de ar
mament și tehnică de luptă. A- 
ceste succese au fost obținute in
să cu prețul unor sacrificii imen
se. Corpul 7 Armată român a 
pierdut aproape o treime din cei 
36 000 de ostași și ofițeri cu care 
a început ofensiva pentru eli
berarea Budapestei.

Participînd cu toate forțele 
la lupta împotriva hitlerismulul, 
încă din primele zile după 
victoria insurecției armate de 
la 23 August 1944 și eliberarea 
țării, poporul român, ostașii, 
muncitorii, țăranii, știau cu toții 
că ajută în același timp la eli
berarea de sub jugul fascist a 
poporului din țara vecină — 
Ungaria.

Referindu-se la sentimentele 
de recunoștință ale locuitorilor 
Budapestei față de ostașii ro
mâni care, alături de ostașii so
vietici, au luptai pentru elibe
rarea capitalei țării lor, istori
cul ungar Csalari Daniel, scria 
într-un articol: „Participarea 
trupelor române la eliberarea 
Budapestei a fost o însemnată 
laptă de arme".

Sini intr-adevăr lapte ce nu 
se pol uita.

Alexandru PINTEA, 
Corespondentul Agerpres la 

Budapesta

Va demisiona 
guvernul turc ?

Punerea în minoritate de 
către Parlamentul turc a gu
vernului prezidat de Suley
man Domirel a fost primită 
cu surpriză de majoritatea 
observatorilor politici de la 
Ankara. Este pentru prima 
oară în istoria politică a 
Turciei moderne cind are loc 
o sciziune în cadrul unui par
tid majoritar in parlament.

Problema care și-o pun a- 
cum observatorii politici din 
Ankara este de a se ști dacă 
premierul Suleyman JDomirel, 
în urma votului do miercuri, 
va înmîna sau nu președinte
lui republicii demisia guver
nului său. Se relevă faptul 
că votul de miercuri seara a 
intervenit' fără să se pună 
problema încrederii, fiind ast
fel posibil ca primul minis
tru să supună Parlamentului 
a doua oară votarea proiectu
lui de buget. Alți observatori 
apreciază că dizidenții Par
tidului dreptății nu vor re
veni asupra hotărîrii lor, și 
în aceste condiții Demirel ar 
putea adopta soluția unor noi 
alegeri generale.

OFICIALITĂȚILE JAPONEZE 
au anunțat joi că semnalele ra
dio ale satelitului artificial al 
Pămîntului, lansat cu o zi îna
inte, au încetat după cea de-a 
doua rotație a acestuia in ju
rul planetei. Pină în prezent nu 
se cunosc ' cauzele incidentului, 
dar se presupune că puterea 
stației radio sau a bateriei a- 
cesteia, care ar fi urmat să 
funcționeze în mod normal timp 
de cel puțin 36 de ore. a fost 
redusă datorită condițiilor spa
țiale dificile. Comunicatul men
ționat arată că satelitul va con
tinua să graviteze în jurul Pă
mîntului o perioadă îndelun
gată, fără a preciza durata ei.
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PRODUCȚIA DE PETROL A 

IRANULUI a depășit vechile 
recorduri, trecînd de la 141,8 
milioane tone anul anterior, la 
166 milioane tone în 1969, ceea 
ce reprezintă o creștere de 17 
la sută, a anunțat Societatea 
iraniană a petrolului. Iranul își 
reia in acest mod poziția sa 
de prim-producător în Orientul 
Mijlociu și devine al patrulea 
producător în lume după S.U.A., 
U.R.S.S. și Venezuela.

9
MINISTRUL COMERȚULUI AL 

S.U.A., Maurice Stans, a decla
rat că~ Administrația întîmpină 
greutăți serioase in ce privește 
concretizarea promisiunii preșe
dintelui Nixon dc a nu lega 
creditele acordate Americii La
tine de obligația efectuării do 
achiziții din S.U.A. Potrivit mi
nistrului comerțului, la Wa
shington multi apreciază ca a- 
ceaslă ' „liberalizare" a politicii 
de credit va fi în dezavantajul 
exportatorilor americani.

•

CONȚINU1NDU-ȘI VIZITA în 
unele țări din Africa, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz. Tito, a sosit joi la Nairo
bi. La sosire, el a fost întîmpi- 
nat de președintele Kenyei, Jo- 
mo Kenyatta, și alte persoane 
oficiale.

In cadrul deceniului 1960— 
1970, producția mondială de 
petrul brut a anului trecut 
a depășit cifra record de 
2 130 milioane tone, mențio
nează publicația „Petroleum 
Vress Service".

Producția în 1969 a depă
șit cu 158 milioane de tone, 
adică cu 8 la sută pe cea din 
1968. Ritmul cel mai specta
culos de creștere a producției 
petroliere a fost înregistrat 
în Libia, țară care s-a situat 
printre cele mai mari produ
cătoare din lume. Numai du
pă 8 ani de exploatare, pu
țurile ei produc anual peste 
160 milioane de tone, ceea 
ce-i asigură al cincilea lo.c 
clasamentul mondial după 
S.U.A.. U.R.S.S.. Venezuela 
și Iran.

MAREȘALUL MARIAN SPY- 
CHALSKI, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone, a 
primit delegația parlamentară 
cehoslovacă, condusă de Dali- 
bor Hanes, președintele Adună
rii Federale, care întreprinde o 
vizită în Polonia. Delegația s-a 
întîlnit, de asemenea, cu Czes
law Wycech, mareșalul Seimu
lui. și cu președinții comisiilor 
Seimului. în cursul întîlniril, 
parlamentarii celor două țări 
au avut convorbiri asupra unor 
probleme de interes reciproc.

FRANZ JOSEF STRAUSS, pre
ședintele Uniunii Creștin-socia
le și fost ministru al apărării 
și de finanțe, a făcut recent o 
declarație publică prin care 
ridică împotriva politicii le 
„deschidere spre est" preconiza
tă de actualul guvern vest-ger
man, formulînd totodată mu. -Li
tri severe împotriva acesluia. 
Declarația sa a provocat luări 
do poziție foarte categorice din 
partea unor reprezentanți al 
Partidului social-democrat (de 
guvernămînt).

JOI PE STRĂZILE CENTRALE 
ALE CAPITALEI FIL1PINFI OR 
— Manila — a avut loc o nouă 
demonstrație, la care potrivit a- 
qentiei A.P., au participat pes
te 7 000 de studenti și munci
tori. Demonstranții purtau pan
carte pe caro erau înscrise lo
zinci în sprijinul unor reforme 
sociale și politice imediate sl 
de amploare. De asemenea, de
monstranții cereau respectarea 
promisiunilor electorale ale pre
ședintelui Fernando Marcos iu 
ceea ce privește majorarea sa
lariilor și eliminarea corupției 
în sinul aparatului administra
tiv.
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