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revoluționară a conștiințelor, de înălțare 
spirituală a oamenilor epocii socialiste 
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NE AFLĂM ÎN FAȚA
UNUI ADEVĂRAT PROGRAM 

DE CALIFICARE UMANĂ

In etapa actuală de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, adincirea democrației interne de partid 
constituie un deziderat de importanță majoră pentru toate 
organele și organizațiile de partid. Potrivit prevederilor 
Statutului P.C.R., adoptat de cel de-al X-lea Congres, or
ganele de partid sint obligate să prezinte periodic dări de 
seamă in fața organizațiilor de partid, să informeze siste
matic activul de partid, comuniștii, asupra politicii interne 
și externe, asupra principalelor hotăriri și măsuri pe care le 
adoptă.

Acționind in spiritul acestor prevederi, organele și or
ganizațiile de partid din Valea Jiului sint angrenate in 
perioada actuală în acțiunea de pregătire și desfășurare a 
adunărilor de dări de seamă — prilej important pentru 
analizarea in spirit critic și autocritic a modului în care 
s-a organizat înfăptuirea sarcinilor economice, politice și 
sociale ce au revenit colectivelor de muncă, să adopte mă
surile menite să asigure sporirea neîncetată a rolului con
ducător al partidului, să crească eficiența muncii politice 
in toate domeniile de activitate.

Ca urmare a măsurilor luate de biroul Comitetului mu
nicipal de partid, de comitetele orășenești de partid, de co
mitetele de partid din întreprinderi și instituții, s-a asi
gurat din timp repartizarea membrilor organelor de partid 
in organizațiile de bază, s-a organizat instruirea temeinică 
a cadrelor chemate să asigure pregătirea corespunzătoare a 
dezbaterilor, ceea ce a făcut ca adunările de dări de seamă 
ținute pină in prezent să aibă un pronunțat caracter de 
lucru.

Ceea ce caracterizează dezbaterile din adunări pe mar
ginea dărilor de seamă și a activității desfășurate este răs
punderea cu care comuniștii privesc problemele legate de 
îmbunătățirea activității economico-financiare a unităților 
economice, amploarea fără precedent a participării maselor 
la viața obștească, lărgirea democrației socialiste, impor
tanța tot mai mare a activității ideologice și cultural-edu
cative. Spiritul combativ, interesul pentru găsirea soluțiilor, 
a căilor și modalităților de realizare a obiectivelor ce stau 
in fața colectivului de muncă este demonstrat de faptul că 
aproape 25 la sută din numărul participanților la adunări 
și-au exprimat opinia în legătură cu stilul și metodele de 
muncă ale organelor de partid, despre modul în care comu
niștii militează pentru îndeplinirea sarcinilor.

In cadrul adunărilor au fost relevate numeroase aspecte 
ale muncii politice desfășurate de organizațiile fie partid, 
străduința lor de a imprima muncii politice și ideologice 
o legătură cit mai strînsă cu problemele producției. Astfel, 
in adunările de dări de seamă care au avut loc în organi
zațiile de partid de la E. M. Petrila, comuniștii au criticat 
slaba preocupare manifestată de conducerile tehnico-admi- 
nistrative ale unor sectoare pentru aprovizionarea tehnico- 
materială a locurilor și formațiilor de lucru, insuficienta 
preocupare pentru eliminarea risipei de material lemnos, 
lipsa de exigență, de opinie împotriva manifestărilor de in
disciplină in procesul de producție din partea unor sala- 
riați, cerînd organelor de partid să intensifice munca de e- 
ducare a comuniștilor, a tuturor salariaților in spiritul dis
ciplinei conștiente. In cuvintul participanților la adunările 
de dări de seamă de la E. M. Vulcan și E. M. Lupeni s-a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii calității reparării utila
jelor și a pieselor de schimb, a calității cărbunelui extras, 
asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare la locurile 
de muncă, efectuarea de studii pentru' îmbunătățirea teh
nologiei procesului de producție. Un loc important în dările 
de seamă, in dezbaterile ce s-au desfășurat pe marginea 
acestora l-au ocupat problemele referitoare la activitatea 
de educare marxist-Ieninistă a membrilor de partid și a 
celorlalți oameni ai muncii in spiritul măsurilor propuse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al I’.C.R. cu privire la îmbunătățirea mun
cii politice și ideologice. Comuniștii au solicitat cadrelor 
tehnice să manifeste o mai mare preocupare in direcția 
desfășurării unei munci politice competente care să-i ajute 
pe oameni să înțeleagă importanța sarcinilor ce revin colec
tivului de muncă să-i ajute în îndeplinirea obligațiilor res
pective in condiții cit mai bune.

(Continuare in pag. a 3-a)

Tot mai mulți oameni ai 
muncii de diverse preocupări 
și dc diferite calificări, dintr-un 
îndemn lăuntric, au luat în a- 
ceste zile creionul în mină în- 
cercînd să-și așterne pe hîr- 
tie gîndurile, sentimentele ce 
le-au fost declanșate de recen
tele documente de partid, do
cumente cu un conținut pro
gramatic de neasemuită însem
nătate pentru poporul nostru. 
Cuvintele secretarului general 
al partidului, izvorile dintr-un 
inegalabil patriotism socialist, 
analiza științifică dar și uma
nă făcută în expunerea din 3 
noiembrie au avut puterea să 
declanșeze resorturi nebănuite 
în conștiința fiecărui membru 
de partid, a fiecărui om cinstit 
care a trăit și trăiește după 
normele și principiile eticii co
muniste, care este hotărît să 
trăiască și să muncească în 
chip comunist. Știind cît de 
mulți sînt acești oameni, cît 
de numeros este detașamentul 
celor care promovează cinstea 
și demnitatea, acum cînd scriu 
.și eu aceste cuvinte, îmi dau 
seama că nu fac un lucru nou 
— deși nu scrisul este profe
sia mea — nu fac altceva de- 
cît să mă alătur, ea și pînă 
aoum, mulțimii.

,A fi comunist — îmi revin 
tn fiind cîteva cuvinte citite în 
conținutul expunerii — înseam
nă a fi un om cu multiple cu
noștințe științifice și culturale". 
„In întreaga sa viață — înscriu 
alte cuvinte ale secretarului 
general al partidului — comu
nistul trebuie să dea dovadă 
de modestie și simplitate, să 
combată manifestările de în- 
gîinfare, de aroganță, să ducă 
o viață familiară și socială e- 
xemplară." Sînt cuvinte simple

dar cu o mare putere dc înrâu
rire, cuvinte care conțin în- 
trînsele semnificații adinei des
pre chipul omului nou de tip co
munist pe care trebuie să-l' 
făurim odată cu edificarea so
cialismului. Este vorba după 
cum a înțeles fiecare dintre noi 
de un om cu o comportare e- 
xemplară, un om care înțelege 
să privească interesele genera
le mai presus de cele persona
le, oare este hotărît să facă 
lot ce-i stă în putință pentru 
a traduce în viață, la locul 
său de muncă sau în societate, 
cuvântul partidului. Este vorba 
ca, deodată cu calificarea pro
fesională a fiecăruia dintre noi 
să ne desăvârșim și calificarea' 
umană la care sîntem datori.

Există în uzina noastră nu
meroși comuniști, oameni ai 
muncii care sînt exemple ce 
rezistă în fața unei eventuale 
comparații cu perceptele după 
care trebuie să trăiască și să 
muncească omul de tip nou. 
Nu uit să adaug însă, că fieca
re dintre noi este în continuu 
perfectibil, că nimeni nu a a- 
juns într-un asemenea stadiu 
de educație încit să se poată 
declara perfect. Oamenii la ca‘ 
re jnă refer — îndeosebi Co
muniști — sînt însă pătrunși-i 
de responsabilitatea ce o au. Sini; 
oameni — ca de exemplu co
muniștii Liviu Chiș, Teodor 
Butcovschi, Francisc Latculic 
— muncitori care posedă o 
înaltă calificare profesională, ca
re nu-și dezmint nici „califica
rea" de oameni integri în via
ța de toate zilele. Sînt comu
niști — ca șefii de brigadă 
Dumitru Sârdeanu, Sabin Na- 
che.ș, Vaier Toma — care au 
răspuns cu" conștiinciozitate la 
fiecare chemare a uzinei fără

sâ-și precupețească eforturile 
suplimentare depuse atunci 
cînd interesele colective au 
cerut-o. Dar, totodată, sînt din 
păcate și oameni cărora va 
trebui să le schimbăm între
gul mod de a se comporta, cărora 
va trebui să le refacem edu
cația, să-i calificăm în spiri
tul eticii comuniste. Oameni 
care absentează fără nici un 
motiv de la îndatorirea de a- 
noare — munca — sau care 
săvârșesc abateri, acte de in
disciplină, de nerespectare a 
normelor uzinei. împotriva a-

cestora din urmă va trebui să 
adoptăm o atitudine fermă, ne
tolerantă.

Numai astfel vom traduce 
în viață programul de calificare 
umană, adoptat de partid, în - 
care cu toți vedem chezășia edi
ficării unei societăți a bunăs
tării — societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

Ștefan DANESCU 
președintele comitetului sindi
catului de la Preparația căr

bunelui Petrila

In ziua de 9 noiembrie 1971 
a avut loc ședința Comitetului 
Executiv.al C.C. al P.C.R. prezi
dată dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, mi
niștri și alțl conducători ai unor 
organe centrale.

Comitetul Executiv a analizat 
stadiul pregătirii condițiilor 
pentru realizarea planului de 
investiții pe anul 1972 și a sta
bilit măsurile ce trebuie luate 
de Consiliul dc Miniștri, de 
ministere și celelalte organe 
centrale, pentru a se asigura 
punerea în funcțiune a obiecti
velor prevăzute la termenele 
planificate. In acest scop, Co
mitetul Executiv a stabilit să 
se urgenteze încheierea acțiunii 
de contractare a instalațiilor și 
utilajelor tehnologice, să se ia 
măsuri tch n ieo-o rgan iza torice 
pentru dezvoltarea și folosirea 
rațională a capacităților dc 
producție în uzinele producătoa
re de instalații și utilaje tehno
logice ale Ministerului Industri
ei Construcțiilor de Mașini și 
ale celonlalte ministere econo
mice, pentru creșterea răspun
derii unităților furnizoare față 
de respectarea termenelor de li-

vrarc, a condițiilor de calitate 
și a celorlalte clauze prevăzute 
în contracte. Dc asemenea, Co
mitetul Executiv a trasat sarci
nă ministerelor, celorlalte or
gane centrale să acționeze în 
continuare — atît în proiectare 
cit și în execuție — pentru ela
borarea unor soluții tehnice efi
ciente, pentru reducerea consu
mului de metal in construcții 
și extinderea folosirii prefabri
catelor din beton, perttru res
pectarea consumurilor specifice 
în cadrul cantităților de mate
riale de construcții prevăzute 
în planul de stat pc anul 1972.

In continuare, Comitetul Exe
cutiv a examinat proiectul de 
decret privind organizarea și 
funcționarea Ministerului învă
țământului și proiectul de lege 
privind gospodărirea pădurilor 
administrate de comitetele exe
cutive ale consiliilor populara 
comunale și a hotărît ca aces
tea eă fie supuse spre adoptare 
Consiliului de Stat, respectiv 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a aprobat principalii in
dicatori tehnico-economici ai u- 
nor lucrări de investiții și a 
soluționat alte probleme ale ac
tivității curente.

OGLINDA ASPIRAȚIILOR 
ȘI NĂZUINȚELOR 

ÎNTREGULUI POPOR
FâUrirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate, în con
cepția partidului nostru, presu
pune o permanentă preocupare 
pentru toate laturile, toate as
pectele, toate procesele caracte
ristice specifice — creșterea for
țelor de producție, perfecționa
rea relațiilor de producție, în
făptuirea în practică a unei de
mocrații reale, a unui grad de 
înaltă conștiință și cultură, a- 
firmarea unor principii superi
oare ale eticii și echității —, 
condiții optime pentru afirma
rea deplină a personalității u- 
mane.

Lucrările recentei plenare și, 
în special, ampla și documen
tata expunere făcută de către 
tovarășul Nicola» Ceaușescu vin 
să dea viață acestor necesități, 
împreună cu întregul popor, 
organizațiile de partid, întregul 
colectiv al institutului nostru, 
văd în măsurile luate un pro
gram de înaltă responsabilita
te politică, menit să întărească 
spiritul partinic militant, exi
gența comunistă; combativitatea 
revoluționară, să bareze toate 
căile de acces ale ideologiei 
burgheze și să asigure promo
varea acelor valori morale și 
spirituale care să contribuie la 
făurirea omului nou, la îndepli
nirea multilaterală a personali
tății umane — țel suprem al 
politicii atît de umanitare a 
partidului nostru.

îmbărbătați de excepționalul 
efort făcut de către secretarul 
general al partidului, în întrea
ga noastră activitate vom a- 
vea ca far călăuzitor ideile ho- 
tăririi recentei plenare — care 
reprezintă importante jaloa
ne pentru organizațiile de 
partid, asociația studenților, în
tregul colectiv a] institutului

de mine — pentru cultivarea 
tot mai profundă a convingeri
lor comuniste, pentru formarea 
conștiinței socialiste.

Exemplul dat de secretarul 
general al partidului prin pre
zența sa neobosită în miezul 
problemelor vieții, la fața locu
lui, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, acolo unde 
se înalță o nouă platformă in
dustrială, acolo unde se cer a 
fi luate măsuri operative pen
tru ca munca să se canalizeze 
pe făgașele cele mai bune ale 
rodniciei, intransigența revolu
ționară și spiritul constructiv 
Cu care au fost analizate pro
blemele de natură materială și 
spirituală ale construcției so
cialiste au dezvoltat în conștiin
ța noastră sentimentul răspun
derii comuniste al marilor în
datoriri ce ne revin față de so
cietate și față de noi înșine, al 
dreptății și echității socialiste.

Comuniștii din cadrul institu
tului de mine, întregul corp 
profesoral sînt hotărîți să nu 
precupețească nici un efort 
pentru a instrui și educa tine
retul studențesc în spiritul con
cepției marxist-leniniste despre 
lume, al liniei politice a Parti
dului Comunist Român, avînd 
convingerea că ideile directoa
re, politice și ideologice cuprin
se în recenta expunere la ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o- 
glindesc fidel aspirațiile și nă
zuințele cele mai scumpe alo 
poporului nostru.

Ca slujitor al școlii mă o-

Prof. dr. ing.
Ilie CONSTANTINESCU 

prorectorul I. M. P.
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de către tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU>

a delegației Biroului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Grecia (interior)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Ilomân, a primit zi
lele trecute delegația Biroului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Grecia (inte
rior). care face o vizită In ța
ra noastră. Delegația este for
mată din tovarășii Antonis 
Brlllakis, Nicos Karas, Ilias 
Staverig, membri ai Biroului* 
C.C.-al P.C.G. (interior), Stavros 
Karas, membru al C.C. al P.C.G. 
(interior) și Takis Hagidimitris, 
activist al secției Internaționale 
a C.C. al P.C.G. (interior).

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă în legătu
ră cu activitatea celor două 
partide și un schimb de păreri 
în probleme actuale ale situa
ției internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Delegația Biroului Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Grecia (interior) a a- 
vut convorbiri cu delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, formată din 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

In cursul întrevederilor s-a a- 
firmat hotărîrea de dezvoltare 
q relațiilor între cele două

partide pe baza principiilor 
marxist-leniniste, ale internațio
nalismului proletar, corespun
zător Intereselor popoarelor ro
mân și grec, cauzei unității 
partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor anti-« 
imperialiste. cauzei păeij șl co
laborării internaționale.

Cu acest prilej s-a exprimai 
îngrijorarea Comitetului Execu
tiv ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român fa
ță de recenta arestare a tova
rășilor Haralambos Dracopulos, 
secretar al Biroului C. C. al 
P.C.G. (interior), Dimitris Part- 
salides, membru al C. C. a! 
P.C.G. (interior), veteran al 
mișcării comuniste grecești șl 
a altor conducători comuniști ca
re au avut un rol de seamă în 
lupta de rezistență împotriva 
fascismului și în mișcarea de
mocratică din Grecia și s-a ma
nifestat solidaritatea comuniști
lor, a oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România 
cu lupta comuniștilor, forțelor 
democratice, progresiste și pa
triotice din Grecia pentru eli
berarea celor arestați, pentru 
dezvoltarea unei Grecii demo
cratice și independente, pentru 
cauza progresului social și pă
cii.

întrevederile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile de stat

Dezvoltarea in ritm susținut 
a economiei naționale, indus
trializarea pe baze tehnico-eco- 
nomice moderne, perfecționarea 
continuă a organizării muncii, 
a producției, a conducerii .și 
planificării economiei, avînd ca 
țel construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, au 
situat problemele legate de ocu
parea judicioasă a resurselor de 
muncă și utilizarea eficientă a 
acestora în centrul preocupări
lor partidului și statului nos
tru. Pe de altă parte, crește
rea cu aproape 3 milioane a 
numărului salariaților în ultimii 
20 de ani și prevederea ca în 
anii 1971—1975. acest număr să 
mai crească cu peste un milion, 
au făcut necesară legiferarea 
în mod unitar pe întreaga e- 
conomie .și între diferitele ca
tegorii de salariați, a criterii
lor și modului de încadrare .și 
promovare în muncă.

Pornind de la principiul că 
oamenii muncii din țara noas
tă _ în dubla lor calitate de

proprietari și producători — 
au dreptul, și în același timp 
datoria, de a participa nemij
locit la conducerea și organiza
rea producției și a muncii, de 
a veghea la utilizarea cît mai 
judicioasă a mijloacelor mate
riale și financiare ale unității 
in care lucrează, legea stabi
lește în mod concret drepturile 
și obligațiile personalului în
cadrat în unitățile socialiste de 
stat.

Consecvent liniei promovate 
de partid în vederea întăririi 
spiritului de echitate, proprie 
orînduirii socialiste, și în sco
pul înfăptuirii cerinței „omul 
ixrtrivit la locul potrivit1', noul 
act normativ prevede că în
cadrarea și promovarea în ca
tegorii de calificare a muncito
rilor se face pe baza susținerii 
unor probe practice și verifi
cării cunoștințelor profesionale 
de către o comisie tehnică de 
încadrare și promovare, a că
rei componență este astfel sta
bilită incit să asigure carac-

Ierul obiectiv de încadrare și 
promovare în muncă.

Pentru încadrarea și promo
varea personalului tehnic, eco
nomic, de altă specialitate și 
administrativ, atît de execuție 
cît și de conducere, legea pre
vede organizarea de examene 
sau concursuri, ale căror exi
gențe sînt crescute și condițiile 
devin mai selective cu cît este 
vorba de o funcție cu «răspun
dere mai mare în fața socie
tății. De data aceasta, simpla 
îndeplinire a condițiilor de 
studii și vechime nu mai sînt 
suficiente promovării intr-o 
funcție de conducere, pe lîngă 
acestea cerindu-se dovada certă 
a calităților de organizator, a 
atitudinii principiale și tovără- 
rești, a atașamentului față de 
orînduirea socialistă și față de 
interesele poporului, a unei 
comportări corecte în societate.

Totodată, legea cuprinde o 
serie de dispoziții care dove
desc, o dată în plus, puterea 
de prevedere și concepția largă

pe care o are partidul și sta
tul nostru asupra stadiului și 
condițiilor specifice dezvoltării 
societății noastre.

Ținând seama de condițiile 
din ce în ce mai pretențioase 
ale producției, ca urmare atît 
a introducerii celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii 
în toate domeniile de activi
tate, cît și a necesității ridi
cării producției la un nivel 
competitiv cu cel al țărilor pu
ternic dezvoltate industrial, 
condițiile de încadrare și pro
movare ale muncitorilor- sînt 
riguros stabilite, punîndu-se un 
accent deosebit pe pregătirea 
profesională și experiența în 
muncă.

In vederea selecționării ce
lor mai bune cadre de perso-

Paul IONESCU 
specialist in Direcția 

Coordonării și Salarizării din 
Ministerul Muncii

(Continuare în pag. a 2-a)

Cercul de științe 
sociale — mijloc 
important pentru 
ridicarea nivelului 
politico-ideologic 

al tinerilor
In lumina programului a- 

doptat de câtre partidul nos
tru, la Școala comercială s-a 
constituit un cerc de științe 
sociale care a dezbătut de 
curind lucrarea „Nicolae 
Ceaușescu - biografie și tex
te selectate", scrisă de Michel 
P. Hamelet.

Recenzia făcută de elevele 
Doina Gheorghișor - secre
tara cercului - și Maria Mâ
nuțe a avut un deosebit e- 
cou in rindul membrilor cer
cului.

Au fost prezentate unele 
date cu privire la satul natal, 
plecarea din satul natal, în
cadrarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în rindul uteciști- 
lor, lupta in ilegalitate, cali
tățile de care s-a bucurat și 
se bucura tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : fermitate, curaj, 
spirit de organizare.

După ce au fost comenta
te pe rind cele trei părți ale 
lucrării, „Formarea", „Revo
luția", „La cîrmă", s-a subli
niat activitatea necontenită a 
secretarului general al parti
dului nostru pusă in slujba 
patriei și prosperității poporu
lui român.

La ședința cercului, condusă 
de prof. Viorica Piriianu, au 
participat nu numai membrii, 
ci și numeroși elevi, acțiunea 
constituind o adevărată pildă 
de patriotism pentru tinerii 
școlari.

Cercul de științe 
sociale — mijloc 
important pentru 
ridicarea nivelului 
politico-ideologic 

al tinerilor
In lumina programului a- 

doptat de către partidul nos
tru, la Școala comercială s-a 
constituit un cerc de științe 
sociale care a dezbătut de 
curind lucrarea „Nicolae 
Ceaușescu - biografie și tex
te selectate", scrisă de Michel 
P. Hamelet.

Recenzia făcută de elevele 
Doina Gheorghișor - secre
tara cercului - și Maria Mâ
nuțe a avut un deosebit e- 
cou in rindul membrilor cer
cului.

Au fost prezentate unele 
date cu privire la satul natal, 
plecarea din satul natal, în
cadrarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în rindul uteciști- 
lor, lupta in ilegalitate, cali
tățile de care s-a bucurat și 
se bucura tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : fermitate, curaj, 
spirit de organizare.

După ce au fost comenta
te pe rind cele trei părți ale 
lucrării, „Formarea", „Revo
luția", „La cîrmă", s-a subli
niat activitatea necontenită a 
secretarului general al parti
dului nostru pusă in slujba 
patriei și prosperității poporu
lui român.

La ședința cercului, condusă 
de prof. Viorica Piriianu, au 
participat nu numai membrii, 
ci și numeroși elevi, acțiunea 
constituind o adevărată pildă 
de patriotism pentru tinerii 
școlari.

PACAIM m SINI ACtL IMUL.A

Abia se întorsese de 
la serviciu, se simțea 
frint de oboseală, dar, 
înainte de a se viri 
in așternutul cald, ciu
guli ceva la repezeală 
și mai aruncă o pri
vire spre fereastră. 
Geamul mat ii aminti 
că afară era de mult 
noapte, ceea ce ceasor
nicul cu deșteptător de 
pe un mic piedestal 
de lemn îi confirmă 
cu exactitate: acele 
de pe cadran indicau 
o oră destul de înain
tată. Mina ostenită dă
du să închidă comuta
torul de lumină, cînd, 
iată, în ușe bufnesc 
cîteva ciocănit uri înso
țite de un glas necu
noscut }

— Sinteți bun să 
deschideți ?

O clipă, gazda răma
se stană de piatră, in- 
cercind să-și aducă a- 
minte dacă glasul ii 
este sau nu cunoscut. 
Cine și pentru ce mo
tiv il deranja la o oră 
at it de tirzie ? Neavind 
încotro, deschise. Privi 
lung, înmărmurit la 
făptura din prag. Iși 
închise ochii, ii deschi
se, și-i șterse cu mi- 
neca pijamalei, clipi 
și, pierzindu-și parcă 
singele rece, reuși să 
ingaime :

— Cine sintefi ?... ce 
dorifi ?

Proptit statuie in 
prag, vizitatorul purta

costum de astronaut și, 
după înfățișare, arăta 
a fi de pe altă pla
netă — poate marțian. 
In spate, la cițiva pași, 
lucea palid un obiect 
ciudat, in formă de 
balon turtit. Pe stăpi- 
nul casei il străfulge
ra gindul: o farfurie 
zburătoare. Avu senza
ția că se prăbușește, 
dar iși puse control pe 
circulația sîngelui, pe 
picioare, pe nervi, pe 
lim piele devenite fier-

gă expediție siderală 
am descoperit in spa
țiul cosmic minunății 
de basm. Apropiindu- 
mă de Terra, am cer- 
celat-o ineîntat cu o- 
cheanul meu fotonic și 
m-am bucurat grozav 
cînd arn recunoscut pe 
această planetă albas
tră conturul țării ce 
se numește România 
și care la noi, pe Mar
te, este 
populară.
— mi-arn

deosebit de 
Ia să văd 
zis — cum

întrebă din

FOILETON

cine căutați 
dumneavoastră ?

— Chiar pe domnia- 
ta in persoană. Nu te 
numești Peșcheș Ciu- 
bucaru ?

Peste cîteva clipe, 
cei doi stăteau in ju
rul mesei din încăpere.

— Cu ce prilej a- 
ceastă vizită ? cuteză 
să murmure Ciubuca- 
ru, alb la față ca va
rul.

— Stimabile, ii răs
punse astronautul, vă 
rog să vă păstrați cal
mul și să discutăm 
sincer o chestiune ca
re mă interesează în 
cel mai înalt grad. Pe 
scurt, iată de ce am 
venit: Plecind de pe 
planeta mea de baș
tină, Marte, intr-o lun-

descris. Mi-am oprit 
astronava ca să pot 
privi mai atent. Și 
uite, așa am zărit un 
anume personaj lipsit 
total de virtutea cin
stei și a corectitudinii, 
un personaj lacom și 
meschin, pornit numai 
pe căpătuială, gata 
să-și vire mina pină la 
cot in buzunarul ori
cui.

— Domnule, indife
rent de unde vii dum
neata. și indiferent 
cine ești, te rog nu 
insinua. In fond, ce 
vrei să spui ?

— Că il am acum in 
fața ochilor mei pe a- 
cest .
ești dumneata. Ia nu 
te îngălbeni și nu-mi 

mofturi! Mai 
spune-mi adevă- 
adevărat.' 
incarnat i

arată această țărișoară 
văzută mai de aproa
pe, prin ce miracol se 
explică faima ei uni
versală ! Cu ocheanul 
fotonic, am descoperit 
nu numai frumusețile 
voastre, care i-ar ispiti 
fără doar și poate pe 
turiștii marțieni, ci și 
sufletul încărcat de 
virtuți al poporului ro
mân. Deodată insă, ob
serv ceva ce mă u- 
luiește, ceva in total 
contrast cu spectrul 
strălucitor de mai îna
inte, 
pildă, 
descrii 
care nu-ți place, 
spectacol infect, mur
dar, mizerabil ?

— Așa ceva cred că 
e de nedescris I

— Exact cum spui, 
dom’le Ciubuc, de ne-(Continuare in pag. a 3-a)

Dumneata, de 
ai putea să 
un spectacol 

un

personaj, care

.’ Cum 
in tine 
meschi-

s-au
aceste porniri 
ne ?

— Știți, ca 
sincer — zise 
mai 
decit vorbind — nu 
sint eu vinovat că am 
in singe boala asta; 
am moștenit-o de la 
regimul burghezo-mo- 
șieresc. Chestie eredi
tară, mă înțelegi ? Cu 
rădăcini adinei, căci 
cine naiba nu știe că

să fiu 
gazda 

mult tremurind 
vorbind

Pentru conformitate
N. POP
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ACCENT MAI MARE PE ASPECTUL
ECONOMIC AL REZULTATELOR
LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE

• ♦ •

Pîrghiile
interioare

ale
redresării
sectorului

pregătirile 
sarcinilor 

in trimes-I. Pe- 
Vul- 
Uri-

feliei abatajului fron- 
pentru a schimba sen- 
exploatare de la vesl 
in vederea obținerii bi

Ioni BIRSAN
director finoncior contabil - C.C.P.

Nicoloe GOMOI
șef terviciu contabilitate

Minerii Voii Jiului, olâluii de 
tați oamenii muncii din potrio 
noostro, ou primit cu viu interes 
recentele documente legiferate de 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale o Republicii Socialiste Ro
mânia. Eveniment cîe însemnăta
te istorico in viețo poporului ro
mân, legea pentru adoptarea 
planului cincinal pentru perioo- 
rlo 1971-1975. aprobată de înal
tul lor legislativ al țării, icpre- 
îinto un vast program de ridi
care o României socialiste pe 
noi culmi ale progresului și ci
vilizației, Io înfăptuirea căruia 
deloșomentul minerilor din mu
nicipiul nostni este ferm hotă- 
rît să-și aducă o contribuție cil 
mai mare.

Sorcinile stabilite prin planul 
cincinal pentru colectivele de mi
neri din botinul corbonifer ol 
Văii Jiului prevăd o creștere a 
producției de cărbune brut ex- 
has cu 41 Io sută foță de cin
cinalul trecut. Antrenați în bătă
lia întregului nostru popor pen
tru reolizoreo sarcinilor econo
mice ș» sociale stabilite de Con
gresul cl X-lea ol partidului pen
tru această etopă de dezvoltare 
multilaterala o patriei noastre, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
unităților Centralei cărbunelui, 
In frunte cu comuniștii, iși con- 
socră fără preget energiile tra
ducerii in viață a programului 
P.C.R. privind perfecționorea ac
tivității politico-ideologice, se 
sbăduiesc cu devotament și dă
ruire să realizeze in mod exem- 
plor indicatorii planificați pe 
primul on al actualului cincinal.

In perioada celor trei trimes
tre trecute din ocest an produc
ția globclă pe centrală s-a rea
lizat in proporție de 101,9 Io su
tă, producțio marfă in proporție 
rie 101,2 la sută, producția mar- 
Io vindutâ și încasată — 100,9 
Io sută, beneficiile planificate in 
proporție de 102,6 la sută, obți- 
nindu-se peste prevederile pla
nului un beneficiu de 3 milioa
ne lei. De asemenea, indicato
rul cheltuieli pentru 1 000 lei 
producție marfă, s-a realizat in 
proporție de 99,9 la sulă, res
pectiv cu o economie de 1,20 
lei la mia de lei producție mor- 
Io realizată.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute, la unele unități din ca
drul centralei s-ou înregistrat 
insă rămîneri in urmă la unii 
indicotori principali față de care 
crgcnele de conducere colectivă 
ole unităților trebuie să io cele 
mai eficiente măsuri de recupe
rare, in perioada care a mai ră
mas pină la sfirșiiul anului. Ast
fel, planul la producția bruta 
de cărbune s-o realizat doar în 
proporție de 90,3 la sută Io 
Dilja. 95.5 la sută la E.M. 
eoni, 95,9 'o sută la E.M. 
băteni, 98,4 la sută Io E.M.
noosa, 98,9 la sută la E. M. Pa- 
roșeni și 99,7 la sută Io E M. 
Vulcan.

Negativ 
faptul că 
Aninoasa,

E.M. 
Uri- 
Bor- 
Ani-

este, de asemenea, 
exploatările miniere 

Petrila, Vulcan și Lo- 
neo nu s-au încadrat in norma
internă stabilită pentru cenușă 
și umiditate la cărbunele brut 

Deși pe centrală indicatorul 
cheltuieli pentru 1 000 Iei pro
ducție marfă a fost realizat, to
tuși la unele unități s-au inre-

gistral depășiri la prețul de cost, 
ceea ce denotă că nu se acor
dă suficientă atenție acestui In
dicator, care este principala sur
să de mărire a volumului de 
beneficii și de formare o ocu- 
mulărilor socialiste. Au depășit 
prețul de cost ol cărbunelui 
brut E. M. Dilja cu 12.68 lei/lo- 
nă, E. M. Uricahi, cu 9,51 lei/to- 
nă și E. M. Aninoasa cu 5.35 
lei/tonâ extrasă.

Intre cauzele care au generat 
aceste depășiri, in ofară de ne- 
realizareo pionului la producția 
brută și o productivității mun
cii, la unele unități o contribuit 
și depășirea consumurilor speci
fice la unele materiale precum 
și înregistrarea unor cheltuieli 
neproductive, îndeosebi locații 
C.F.R. Cheltuielile făcute in plus 
cu locațiile puteau fi diminuate 
în majoritateo cazurilor dacă e- 
xista o mai more preocupare 
din parleo factorilor de răspun
dere din unitățile C.C.P. pe/îtru 
crearea condițiilor corespunză
toare în vederea descărcării in 
termen a vagoonelor ce sosesc 
cu materiale de la furnizori. Vo
lumul locațiilor C.F.R. atinge ci
fre însemnate la unele exploa
tări miniere incârcind in mod ne
justificat prețul de cost al căr
bunelui ca, de exemplu, la E.M. 
Lonea cu 0.51 lei/tonă, E.M. 
trila - 0,27 lei/tonă. E. M. 
con - 0,22 lei/tonă. E. M. 
câni — 0,30 lei/tonă.

finind seama că sarcinile 
rite ce ievin unităților miniere 
din Voleo Jiului pe trimestrul 
IV din acest on și pe 1972 la 
producția brută de cărbune se 
cer realizate cu cheltuieli moi 
reduse decit în perioadele expi
rate. este imperios necesar ca 
organele de conducere colectivă 
ale exploatărilor miniere și pre- 
parațiilor să acorde o importan
ță deosebită stabilirii de măsuri 
concrete care să determine, în 
primul rind, realizarea planului 
la producție și a productivită
ții muncii, precum și a indicato
rilor care reflectă ridicarea efi
cienței economice.

Pentru creșterea eficienței 
conomice consideram că este 
foarte important în etapa actua
lă — cînd se pune un mare ac
cent pe extinderea mecanizării 
procesului de producție - să se 
analizeze, pe lingă volumul spo
rit de producție, și influența ce 
o are introducerea utilajului res
pectiv asupra creșterii 
vității muncii, dar, mo 
pra reducerii prețului 
al cărbunelui. Această urmărire 
a efectului economic să fie făcu
tă in continuare, pe toată pe
rioada de funcționare o utilaje
lor respective, spre a avea po
sibilitatea de a cunoaște rezul
tatele reole precum și pentru a 
ne orienta în extinderea meca
nizării. De asemeneo, pentru 
obținerea unei eficiente ridica
te la utilajele din dotare, tre-

spo-

e-

producti- 
ales, asu

de cost

••••••••••••••«•••••••ce

IN VIZ
Lucrurile

nu se rezolvă
de la sine

Să relatăm, iutii, pe scurt, un 
caz petrecut astă vară, intr-u
nui dintre abatajele frontale ale

sectorului II al E. M. Aninoasa." 
In timp ce se lucra la susți
nerea' frontului respectiv, o bu
cată mare de steril s-a dislo
cat deasupra grinzii pe care 
tocmai o minuiau, in vederea 
fixării la tavan, trei dintre mun
citorii brigăzii. Forța de șoc a 
materialului desprins din ma
siv a făcut ca doi muncitori 
să fie aruncați intr-o parte, iar

buie să se acorde o importanță 
deosebită intreținorii și reporă- 
rii acestora pentru o prelungi 
durata lor dc funcționare și a 
evita stagnările in producție.

Este o optico greșită, după o- 
pinia noastră, părerea unora că 
onumile utilaje existente la ora 
actuală in dotare în subteran nu 
pot fi utilizate decit o pcrioodă 
foarte scurlă fără să atingă du
rata normală de funcționare. A- 
ccostă situație se dotorește mo
dului defectuos de exploatare 
și întreținere a utilajelor in 
cauză și aceosto tocmai pen
tru motivul că in prețul de cost 
ol cărbunelui amortismentul re
prezintă cco. 16 Io sută din care 
moi mult de jumătate este o- 
mortismenlul utilajelor.

In această perioadă cind se a- 
propie de sfirșit primul an al 
cinalului, este necesar să se 
nă un moi mare occent pe 
lorificorea rezervelor interne 
nite să asigure realizarea 
turor pievederilor de plan și o 
angajamentelor luate de colec
tivele unităților miniere. Comi
tetele de direcție îndrumate de 
organele și organizațiile de par
tid și sprijinite de sindicate și 
organizațiile U.T.C. să facă to
tul pentru folosirea intensă a ca
pacităților de producție, a tim
pului de lucru, pentru reduce
rea consumurilor specifice de 
materiale și energie electrică, să 
acționeze hotărit pentru întări
rea disciplinei și a răspunderii 
in muncă. Avem convingerea că 
mobilizindu-ne forțele - de la 
sectoarele miniere, exploatări și 
pînă la centrală —, dind viață 
măsurilor ce se impun pentru 
ridicarea ștachetei realizărilor in 
oceastă perioadă, vom reuși să 
încheiem anul 1971 cu rezulta
te pozitive la toți indicatorii de 
plan al producției de cărbune.

r

k.

Complexul pe stratul 13

REUȘITA LA
După numai două luni de Ia introducerea 

primul complex de abataj la mina Lupeni 
— pe stratul 5 — un nou utilaj de acest fel 
a fost pus la dispoziția frontaliștilor. De data 
aceasta complexul OMKT-2 și-a făcut debu
tul pe stratul 13, blocul VI, din sectorul VI, 
in abatajul cu front lung al brigăzii conduse 
de experimentatul miner Constantin Sirop.

Punerea in funcțiune pe stratul 13 — Ia 
data de 25 octombrie — a celui de-al doilea 
complex a constituit o nouă și reușită pre
mieră tehnică la cea mai mare mină car
boniferă din bazin. Cadrele tehnice din con
ducerea minei împreună cu minerii brigăzii 
au izbutit să rezolve impecabil problemele 
caracteristice legate de dirijarea tavanului 
stratului 13, netezind drumul unor rezultate 
valoroase in extragerea cărbunelui cu com
plexul de abataj.

Rezultatele întrec cu mult așteptările. Deja, 
in a doua săptămină de funcționare, produc
tivitatea muncii realizată la front atinge 
22,1 tone/post. In ultimele 6 zile s-a realizat 
o avansare de 16,8 ml ceea ce reprezintă 2,8 
ml avansare obținută zilnic. In acest fel pro-

(luctivitatca pe 
impuls urcind de Ia 3,1 tone/post cit se rea
liza înainte de punerea complexului in func
ție, la 
tone/zi 
clasică 
13 s-a 
tone/zi.
„la ziuă" peste 7 HUO tone de cărbune cocsifi- 
cabil, ceea ce constituie un aport deosebit dat 
la realizarea sarcinilor de plan pe exploatare.

In contextul mutațiilor intervenite in teh
nologia extragerii cărbunelui pe stratul 13 se 
cuvine consemnată totodată, ca o realizare 
importantă, concentrarea producției și intro
ducerea transportului pe benzi. In prezent o 
producție de 3 000 tone cărbune/zi rezultată 
din 6 abataje — 1, in stratul 13, 2 în stratul 
5 și 3 in stratul 3 — este concentrată la un 
singur punct de incărcare și vehiculată pe 
benzi de cauciuc, la orizontul 440. a căror 
lungime măsoară 2 550 metri, iar funcționa
rea lor este controlată centralizat de Ia un 
tablou aflat la cabina de comandă de la su
prafață.

sector a primit un puternic

•1,9 tone/post in prezent. De la 300 
cit se planifica înainte cu metoda 
<le exploatare, producția din stratul 
dublat urcind pe cotele a 700—750 
Frontaliștii lui C. Sirop au și trimis

O R
cel de-al treilea să fie proiec
tat pe transportorul din aba
taj, aflat in funcțiune. Un mun
citor, cu prezență de spirit, a 
acționat oportun dispozitivul de 
oprire a transportorului evitind, 
in felul acesta, producerea unui 
grav accident. Putința înlătu
rării prompte a pericolului de 
accidentare dovedește cit de ne
cesare sint existența și buna

JOACA DE-A TRANSPORTUL...
Intr-una din zilele trecute ce s-au gindit loan Mirci și Viorel Șotingă, muncitori neca

lificați la una din haldele minei Livezeni ? Că ar fi bine, așa ca să le treacă de plictis, să se 
joace dc-a transportul de personal cu cupa de transportat steril. Zis și făcut. loan Mirci s-a 
urcat in cupă, iar Viorel Șotingă a pus pe dată troliul electric in funcțiune, trăgind pe voia
jorul, înveselit la culme, pînă la partea superioară a tericonului metalic, la... destinație, adică 
la punctul de deversare a sterilului în haldă...

încălcarea flagrantă a normelor de protecție a muncii, expunerea la pericolul accidentării 
supraveghează pe acești tineri puși pe joacă...

funcționare a dispozitivelor dc 
oprire a transportorului din 
orice punct al frontului de lu
cru. Dar, la un control efec
tuat la începutul lunii de că
tre organele de protecție a 
muncii, in cadrul sectorului 1 
de la aceeași mină, s-a con
statat realitatea neplăcută că 
nu toți sint conștienți pe de
plin de utilitatea funcționării 
corecte a dispozitivelor ca a- 
tare. La o serie de fronturi (a- 
batajele cameră numerele 7 și 
8. abatajele frontale nr. 1 și 
2 — toate pe stratul 3, în blo
cul 1) s-a depistat lipsa, de la 
dispozitive, a sirmei pentru o- 
prirea din orice punct a trans
portorului. Vinovați de această 
neglijență se fac maistrul elec
tromecanic Dumitru Florea și 
maistrul electrician Carol Mu- 
reșan, însă nici conducerea sec
torului in cauză nu poate fi 
.scutită de culpe. Știm cum ar fi 
bine să fie, și totuși lăsăm lu
crurile să se rezolve parcă de 
la sine. Și asta nu e bine.

pericolul la care erau expuși 
ceilalți mineri ? De fapt „ini
țiativa" ca atare a fost trecută 
cu vederea și de către maiștrii 
mineri ai sectorului care nu au 
catadixit să urmărească cam ce 
cuprinde activitatea artificieri
lor, să raporteze pe cale ierar
hică abaterile săvirșite de că
tre aceștia.

Găurile de mină
nu explodează

Ii dăm înainte,
grave, trebuie să pună pe ginduri și pe cei care fără grijă ?

In cadrul sectorului I al mi
nei Dilja s-a lansat, in luna 
octombrie a. c., o dispoziție de 
pușcare care prevedea folosirea 
explozivului AGC și inițierea 
cu capse electrice instantanee 
în suitorul abatajului cameră 
nr. J est, unde lucrează bri
gada lui Gheorghe Pokol. lată, 
insă, că artificierii Nicolae Goț, 
loan Moldovan și Constantin 
Bizon au găsit de cuviință că 
nu-i chiar atita bai dacă nu 
respectă dispoziția de pușcare ) 
respectivă, că n-ar fi rău să 
utilizeze pentru inițierea ex
plozivilor capse electrice cu in

here; ce dacă la acest loc 
muncă s-a depistat metan 
cuiburi, cu 5 la sulă con- 

ventrație ? Noi sinlem doar cu
rajoși, ce ne pasă de pericol ! 
Așa că, dă-i înainte fără gri
jă ! Dar s-ou gindit ei oare la

cu justificări...
La vatra atacării abatajului 

cameră nr. 17 est, straiul 3, blo
cul 0, E. M. Petrila, au rămas 
două găuri state, după prima 
explodate. Șeful de brigadă 
Marin Ghizdăvescu și-a văzut, 
imperturbabil, de treabă mai 
departe perforlnd in continuare 
alte găuri, de parcă nimic nu 
s-ar fi întimplat. La venirea 
controlului, a încercat să as
cundă „statele", stind pe ele... 
Așa, să nu fie văzute.' Luat 
din scurt, cum s-a... justificat ? 
Cum că ar fi găuri „suflate", 
din cauza umezelii... Dgr fap
tul că reoforii și burajul erau 
intacți nu spunea oare clar 
că-i vorba de găuri „state" ? 
Deci, in loc ca la frontul cu 
umezeală să se ia măsuri de 
protecție a încărcăturii de ex- 

se caută diverse justi- 
Dar, oare, artificierul 

ludovic Boga — care trebuia 
să fie pus Ia curent imediat 
de către șeful de brigadă cu 
situația respectivă in scopul li
chidării găurilor „state", con
form normelor de protecție a 
muncii — cum a controlat fron
tul după prima explodare ? Nu 
a văzut că se scursese mate
rialul. evidenț iindu-se reoforii 
nevătămați, semn că explozia 
nu se efectuase ? Avem nevoie 
de siguranță la frontul de lu
cru, tovarăși mineri și artifi
cieri. nu de justificări cum că-s 
.suflări", cuni că-i una, cum 
că-i alta...

Octombrie a fost pentru co
lectivul sectorului IV Priboi 
dc la mina Aninoasa primii 
lună de succese din acest an. 
Minerii dc aici au încheiat lu
na trecută cu o depășire a sar
cinilor de 1 025 tone cărbune, 
în condițiile sporirii producti
vității muncii cu 100 kg. pe 
post față de sarcina planifi
cată.

Ieșirea sectorului din conul 
de umbră al nerealizărilor 
deschide o perspectivă neaș
teptată (în cele trei trimestre 
trecute mina arc o rămînere 
sub plan dc peste 16 000 tone 
cărbune, în întregime proveni
tă din nerealizările sectorului 
IV) pentru impulsionarea ac
tivității și rezultatelor dc pro
ducție pe ansamblul exploată
rii : se creează certitudinea re
cuperării treptate a minusului 
și încheierea anului cu un bi
lanț pozitiv la extragerea căr
bunelui de către minerii de la 
Aninoasa. Iată tot atîtca mo
tive pentru care sectorul IV 
polarizează asupra sa atenția 
întregului colectiv aninosean.

Cum a acționat conducerea 
sectorului pentru redresarea 
producției ? Deslușirea răspun
sului ne-a fos1 înleznită dc co
laboratorul nostru de la mina 
Aninoasa. Constantin Dănilă, 
care a avut inițiativa unei con
vorbiri cu șeful sectorului IV 
Priboi, ing. Teodor Cosma. Re
dăm cîteva din aspectele a- 
bordate în cadrul acestei con
vorbiri.

— Care au fost măsurile c- 
sențialc luate de conducerea 
sectorului ?

— In principal, au fost ace
le măsuri care din capul lo
cului au urmărit rezolvarea 
celor două probleme dc care, 
în minerit, depinde întregul 
succes. Este vorba în primul 
rind de asigurarea liniei de 
front în lucru, prin punerea 
în exploatare la timp a noi
lor capacități de producție iar, 
în a] doilea rind, de întărirea 
continuă a disciplinei în mun
că, cu mențiunea că acest din 
urmă aspect — disciplina — 
rezolvă toate celelalte proble
me de primă importanță în ac
tivitatea de producție : folosi
rea cu maximă eficiență a 
timpului de lucru, aprovizio
narea completă și la vreme a 
tuturor locurilor de muncă cu 
materialele necesare, menține
rea în stare de funcționare a 
utilajelor, mașinilor și insta
lațiilor cu care este dotat sec
torul, remedierea operativă a 
oricăror defecțiuni etc.

— Concret, care dintre mă
surile luate și-au dovedit efi
ciența ?

— In procesul de extracție 
a cărbunelui, după cum știm 
cu toții, două sînt în cele din 
urmă criteriile principale care 
stau la baza unei activități 
rodnice : îndeplinirea ritmică a 
planului și sporirea continuă 
a productivității muncii. Pen
tru atingerea acestor obiective 
dc bază în minerit, este ne
voie de abataje în număr su
ficient și de întronarea disci
plinei. afirmarea conștiinței 
socialiste a fiecărui om 
colectiv.

Primul obiectiv urmărit 
asigurarea liniei de front ac
tive — a fost realizat la ca
pătul unei acțiuni indicate de 
comitetul de partid. Conduce
rea exploatării, împreună cu 
cadrele tehnice din sector au 
analizat situația locurilor de

muncă, condițiile în care 
desfășoară aici activitatea, prc- 
i iun și posibilitățile de valori
ficare a rezervelor interne e- 
xistenle. In urina acestei ac
țiuni, conducerea minei a rea
șezat planul, în sensul că a 
încredințat colectivului și ex
ploatarea abatajelor nr. ) și 2 
din stratul 5 cu capacitate zil
nică de 100 tone fiecare, pu- 
nindu-i la dispoziție efectivele 
necesare și dotarea tehnică

Aninoasa

din

respectivă. Cînd s-au predat, 
cele două abataje se aflau în 
lucrări neproductive. Pentru a 
fi puse cît mai grabnic în ex
ploatare, la capacitatea maxi
mă, se impunea accelerarea 
închiderii feliei vechi și ata
c-a rea celei noi. Acest lucru s-a 
făcut cu zece zile înainte de 
termenul fixat, prin strădani
ile brigăzilor conduse de mi
nerii de frunte ai sectorului. 
Constantin Lăbușcă și Iosif 
Costinaș.

Cu prilejul analizei pe care 
am întreprins-o, la indicația 
comitetului de partid, asupra 
capacităților dc producție, con
dițiilor și posibilităților pe ca
re le are fiecare loc de muncă 
am constatat în acest domeniu 
deficiențe. Pentru a le înde
părta în timpul cel mai scurt, 
am cerut sprijinul cadrelor 
tehnice, șefilor de brigăzi și 
celorlalți muncitori din cadrul 
sectorului. Am reușit, astfel, 
să reașez și să înscriu în noi
le grafice de lucru producția 
reală ce se poate extrage zil
nic din fiecare abataj, să re
partizez just forțele de muncă 
în diferitele compartimente de 
activitate și să le aprovizio
nez rațional și la timp cu ma
terialele necesare. întărirea a- 
sistenței tehnice în schimburi-

le II și III. sprijinul acordul 
de conducerea minei cu piese 
de schimb, aprovizionarea cu 
lemn de dimensiunile de • are 
avem nevoie și repartiția jus
tă dc vagonele goale, sini, dc 
asemenea repere importante în 
aria îmbunătățirii activilății 
noastre.

— Cum asigurați realizarea 
sarcinilor de plan din lunile 
noiembrie și decembrie 1971 
și desfășurarea unei munci 
rodnice in primul trimestru al 
anului viitor?

— împreună cu colectivul pe 
care-1 conduc am hotărit să 
accelerăm înnămollrea abata
jului cameră nr. 9 pentru o-J 
pune în exploatare pînâ la 15 
noiembrie și o dată cu el a 
abatajului nr. 8, afectat și el 
dc focul de la nr. 9, iar tot
odată terminarea cît mai grab
nică a 
tal 6-8 
sul de 
la est, 
mii randament mai ridicat la 
acest loc de muncă. Fiindu-no 
in atenție și rentabilitatea sec
torului în cadrul minei, am 
trecut la înlocuirea lemnului 
dc la susținerea șpițurilor de 
la coperiș cu grinzi metalice, 
iar pentru îmbunătățirea cali
tății podi tu rii Ia abatajele 
frontale introducerea podirii 
cu plasă pe vatră.

Am îneeput și 
n ecesa re rea li zări i 
sporite ce ne revin 
trul I al anului viitor. Ne ocu
păm de trecerea transportului 
de materiale la puțul auxiliar 
pe un singur schimb, redueîn- 
du-se in acest fel trei posturi 
pe zi ; intensificăm lucrările 
de abataj la nr. 1 și 2 stratul, 
5 blocul HI. pentru co'oorirea 
nivelului de exploatare ; acce
lerăm lucrările de cercetare și 
pregătire a stratului 4 și a 
lucrărilor care vor asigura tre
cerea transportului la orizon
tul X mediu

— Măsuri de genul celor a- 
rătate au mai fost de multe 
ori întreprinse în sector și lo
tuși fără rezultate ca cele de 
acum. Care este explicația?

— Răminerea sub plan era’ 
pusă întotdeauna pe scama u- 
nor factori deveniți clasici i 
lipsa liniei de front de lucru, 
surpări, multe defecțiuni elec
tromecanice, întârzierea în li
vrarea unor mașini și utilaje, 
greutăți ^obiective' ivite 
transport, aprovizionare ș. 
Or, cu toții trebuie să fim de 
acord că aceste neajunsuri se 
datorase unei singure cauze i 
indisciplina. iar pînă acum 
tocmai in direcția aceasta nu 
s-au întreprins măsuri sufici
ente. concrete și eficiente, nu 
s-a acționat îndeajuns pentru 
crearea unei atmosfere de 
muncă sănătoasă, destinsă, de 
sincer respect reciproc între 
toți salariații, între funcțiile 
de conducere și cele de exe
cuție din cadrul sectoarelor. 
Iată de ce in prezent colecti
vul sectorului IV, susține u 
entuziasm acțiunile pe care le' 
întreprind organizațiile de ba
ză cu privire la întronarea 
disciplinei, la educație și eti
ca comunistă și la dezvoltarea 
conștiinței socialiste. Efectul 
acestei atmosfere noi din sec
tor? Realizările pe care le ob
ține în prezent colectivul nos
tru, angajamentul ce ni )-am 
luat de a extrage, peste plan, 
în acest ultim trimestru. 1 500 
tone de cărbune.

în
a.

încadrarea și promovarea in muncă

(Urinare din pag. 1)

tehnic, economic, de altănai 
specialitate și administrativ, se 
creează condiții pentru parti
ciparea unui număr cît mai 
mare de persoane la concursuri 
prin obligativitatea afișării — 
cu cel puțin 15 zile înaintea 
ținerii concursului — a postu
rilor vacante și condițiilor de 
participare'; pentru posturile de 
conducere care nu au fost ocu
pate se prevede obligativita
tea ținerii unui al doilea con
curs, de dala aceasta posturile 
vacante, condițiile de participa
re și data concursului fiind pu
blicate în presă.

De asemenea, sînt prevăzute 
metode moderne cum sint tes
tele privind însușirile native — 
inteligența, atenția, percepția, 
memoria, reflexele — din care 
să rezulte dacă persoana tes
tată este indicată să ocupe pos
tul respectiv. In același timp, 
considerînd ca o regulă gene
rală necesitatea experienței în 
muncă cerută de introducerea 
tehnicii moderne, de capacita
tea de a face față deselor 
schimbări ce survin în tehno
logie pentru a ține pasul ca
lității și cantității cu econo
miile avansate — egeu ue în 
vedere ji unele situații deose-

bite, stabilind excepții la con
dițiile de vechime. Astfel, ți
nând seama de dificultățile în
tâmpinate în completarea postu
rilor de conducere la unitățile 
nou înființate, se prevede po
sibilitatea reducerii — pentru 
cadrele tinere — a ■ ■ 
minime cu pînă la 2 
ceastâ prevedere se 
pentru celelalte cadre de 
ducere, iar la unitățile 
vechi este limitată la 3 la 
din numărul personalului 
nic, economic, de altă specia
litate și administrativ din uni
tatea respectivă. Aceeași preve
dere este cuprinsă și pentru 
muncitori.

Pentru cadrele care au ob
ținut rezultate deosebite în ac
tivitatea profesională, legea pre
vede posibilitatea reducerii ve
chimii minime cerute pentru a- 
cordarea treptelor sau grada
țiilor cu pînă la 1/5. Această 
măsură constituie o recunoaș
tere a meritelor celor cu acti
vitate deosebită și totodată re
prezintă un puternic stimulent 
pentru îmbunătățirea muncii 
fiecăruia, pentru punerea in fo
losul societății a întregii ca
pacități creatoare.

O caracteristică deosebită a 
legii o reprezintă puternicul 
spirit democratic in care este

vechimii 
ani. A- 

restrînge 
con- 
mai 
sută 
teh-

concepută a se dezvolta activi
tatea de încadrare și promo
vare a personalului. Aceasta 
rezultă pe de o parte din pre
vederile legislative necesare 
combaterii ferme a tendințelor 
de subiectivism, a favoritismu
lui și nepotismului în promo
varea cadrelor. Pe de altă >>«-- 
te, rezultă din dreptul cole.ti
vului de a-și spune părerea cu 
privire la activitatea cadrelor 
propuse pentru promovare, a 
persoanelor care urmează să 
beneficieze de reducerea vechi
mii minime în vederea acordă
rii treptelor sau gradațiilor cu 
privire la aplicarea unor sanc
țiuni administrative celor care 
desfășoară o activitate necores
punzătoare.

Publioală în presă și supusă 
dezbaterii celor cărora li se a- 
dreseazâ. sub formă de proiect. 
Legea privind încadrarea și pro
movarea .în muncă a persona
lului din unitățile socialiste, 
ea însăși produs al înaltului 
democratism promovat de partid 
în toate domeniile activității so
cietății noastre, este menită să 
contribuie la valorificarea capa
cităților creatoare ale oameni
lor muncii, la înfăptuirea sar
cinilor trasate privind construi
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.
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ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ
Ce<a cc s-a subliniat cu deo

sebită pregnanță in cadrul dez
baterilor a fost idcca eft oame
nii puși să conducă procesul de 
producție, să-și perfecționeze 
pregătirea jmlilico-ideologitâ. sft 
devină și huni conducători pu
blici, educatorii colectivelor do 
mamă in spiritul eticii și res
ponsabilității comuniste.

Se desprinde concluzia că a- 
rok» unde organele de partid au 
n»(elcs necesitatea pregătirii la 
un nivel calitativ superior « 
dărilor de seamă, a dezbateri
lor din adunări și contribuția 
comuniștilor la soluționarea pro
blemelor si adoptarea măgurilor 
cMe mult mai mare. S-a dove
dit deosebit de eficientă me
toda folosită de organizațiile de 
partid de la șantierul 4 T.C.ll. 
l^tpeni, nr. 6 E. M. Lupeni. 
I.L.H.S. Vricani, nr. 2 și 9 
K M. Petriia, sectorul 5 E. M. 
Vulcan și altele, de a constitui 
din timp colective care să parti
cipe la întocmirea dărilor de 
seamă, la elaborarea măsurilor 
«e urmau a fi adoptate. Pe ba
za consultării larei a comuniș
tilor cu experiență in munca 
politii ă si profesională, organi
zațiile de partid au reușit să 
adopte in adunări planuri de 
măsuri concrete care vor contri
bui la îmbunătățirea eficienței 
«n toate domeniile de activitate. 
Birourile organizațiilor de bază 
dr la secțiile electrică și blocul 
150 E.C.E. Paroșeni. administra
tiv E. M. Vulcan, nr. 5 E. M. 
Paroșeni. VIII E. >1. Lupeni și 
•retorul II E. M. Uricani nu au 
•cordal atenția cuvenită pregă
tirii temeinice si din timp a 
adunărilor de dări de seamă. 
Ea aceste organizații «Ic partid 
ca și la altele dările de seamă 
»•« reflectă gindirea și partici
parea colectivă a organelor de 
partid, nu au fost antrenați și

nlți comuniști In intoimirca a- 
i estora. Dările de scamă nu 
reflet lă munca politică desfă
șurată de organele și organiza
țiile de paTlid pcnfni mobili
zarea rolectlvctor de muncă la 
îndeplinirea sarcinilor economi
ce. comuniștii nu sint informați 
asupra felului in care s-a orga- 
nizat munca pentru îndeplini
rea măsurilor stabilite la adu
nările de dări de scamă ante
rioare, despre modul in caro 
sini duse la îndeplinire botft- 
ririle organelor de partid su
perioare și proprii.

Existența unor elemente de 
formalism in pregătirea și des
fășurarea adunărilor de dări de 
scamă a făcut ca unele dintre 
acestea să fie aminate datorită 
unei slabe prezențe. In unele 
organizații de partid cum sint 
șantierul T.C.ll. Vulcan, secto
rul III E. M. l’ricani. O.C.L. 
alimentara Vulcan. T.A. de In 
E. M. Paroșeni există un slab 
interes din partea comuniștilor 
pentru participarea la dezba
terea problemelor. Deși unele 
birouri ale organizațiilor de ba
ză și-au desfășurat activitatea 
în mod sporadic, acestea nu 
scot in evidență în mod ana
litic cauzele și consecințele unui 
asemenea stil de muncă. Se in- 
timplă și acum, c adevărat in 
tot mai puține organizații de 
bază, cazuri cînd unii membri 
de partid nu participă efectiv 
la viața de organizație, săvîr- 
sesc încălcări ale legalității so
cialiste. abatc-ri de la normele 
statutului față de care nu se 
manifestă combativitate, nu se 
afirmă o atitudine intransigentă 
față de lipsuri.’ Or. rolul adu
nării de dare de seamă este 
tocmai acela de a pune in re
lief stilul și metodele de mun
că ale organului de partid, mo
dul in care comuniștii simt răs-

Oglinda aspirațiilor 
și năzuințelor întregului popor

ponderea pentru treburile <rr- 
gnnixațici respective !

l’rin conținutul ci, darea de 
usainj trebuie să oglindească in 
ce măsură organizația de partid 
Iși exercită rolul de conducă
tor politic, să pună în lumină 
eficiența muncii politice desfă
șurate, să evidențieze neajun
surile și lipsurile, cauzele și 
consecințele lor, să stimuleze 
la comuniști spiritul critic și 
autocritic^ sft stabilească direc
țiile in care trebuie ncționnt în 
viitor.

Tinind scama de faptul că 
mai există intă un număr în
semnat de organizații unde vor 
avea loc adunări de dări de 
seamă și apoi plenarele comi
tetelor de partid Ia nivel de o- 
rașe. comune. întreprinderi și 
instituții, tinde se vor organiza 
adunări de dări de seamă ale 
activului de partid, este nece
sar ca în cu N-insul acestora să 
se facă o analiză temeinică a 
modului in care organizațiile de 
partid au desfășurat munca po
litică pentru îndeplinirea sar
cinilor economice, pentru asi
gurarea integrității proprietății 
socialiste, pentru educarea sa- 
lariaților in spiritul unei înalte 
răspunderi față de colectivul 
in care muncește, pentru valo
rificarea tuturor resurselor ma
teriale și umane de care dis
pune unitatea economică. In da
rea de seamă trebuie să-și gă
sească loc analiza aprofundată 
privind problemele legate dc a- 
dincirea democrației interne de 
partid, de răspunderea comu
niștilor față de sarcinile încre
dințate, de participarea cadre
lor cu funcții de răspundere Ia 
viața de partid, de creșterea 
combativității și atitudinii fer
me față de neajunsuri, de con
ducerea și îndrumarea activită
ții organizației U.T.C. și sindi
cat, intr-un cuvînt, de acele 
probleme cu care organizația de 
partid este confruntată.

Avind în vedere importanța 
deosebită a muncii de educare 
marxist-leninistă reliefată în 
Programul P.C.R. pentru îmbu
nătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educarea socialis

tă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noas- 
tră pe bazo principiilor clicii 
și < chității socialiste și cnmii- 
ni dr, este necesar ca in dările 
dc scamă și în dezbateri să se 
facă o analiză temeinică «<u 
pra modului în < arc xe desfă
șoară propaganda de partid și 
munca politică dr masă pentru 
formarea Convingerilor și de
prinderilor comuniste, pentru 
mmbaterea fenomenelor nega
tive in comportarea oamenilor.

Soluționarea problemelor im
puse «Ic activitatea viitoare este 
determinată de gradu] în care 
organele și organizațiile de 
partid reușesc să adopte cele 
mai corespunzătoare măsuri. Do 
aceea sc impune ca dezbaterile 
din adunările de dări «Ic sea
mă să fio finalizate prin adop
tarea unor planuri «le măsuri 
hine gindite, care să cuprindă, 
cu termene și responsabilități 
concrete, modalitățile dc rezol
vare a sarcinilor restante «le 
la ultimele adunări dc dări de 
scamă și alegeri, măsurile p«> 
liticc și organizatorice ce se 
vor iniția pentru realizarea 
prevederilor planului dc pro 
ducție pe anul 1972, acțiunile 
ce sc vor întreprinde pentru 
îmbunătățirea vieții interne «le 
partid, de educare polifico- 
ideo logică a membrilor dc partid 
și a celorlalți oameni ai mun
cii, de ridicare Ia un nivel su
perior a activității organizațiilor 
dc masă și obștești.

Deosebit dc important este ca 
darea «Ic scamă, măsurile cc 
urmează a fi adoptate să fie 
emanația gîndirii și muncii co
lective, să fie elaborate cu par
ticiparea și pe baza unei con
sultări largi a activului dc 
partid, a comuniștilor din di
verse sectoare de activitate a- 
sigurînd în acest fel sporirea 
interesului membrilor de partid 
pentru un larg schimb dc opi
nii. pentru o contribuție efi
cientă la aplicarea în viață a 
prevederilor planului de mă
suri.

Aplicînd întocmai instrucțiu
nile C.C. al P.C.R. cu privire 
la pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor de dări de seamă, or
ganele și organizațiile de partid 
își vor aduce o contribuție 
substanțială la creșterea rolului 
lor conducător în înfăptuirea 
politicii partidului nostru.

F

Secvențe citadine

^f)ăeat că un iint acel <Vla(L !
(Urmare din pag. 1)

banul o 
lui ? Și 
mă, eu nu sint violent 
din fire — nu sparg, 
nu dau lovituri ca 
hoții, lucrez cu metode 
foarte simple: cer, 
pretind, mi se dă și 
iau. Ba de multe ori, 
chiar fără să cer mi sc 
dă. Cum de cc ? Nu 
înțelegeți ? Fiindcă 
mulți mă respectă — 
unii din obișnuință, 
nlți poale din teamă.

— De ce din teamă ?
— Ah, cum nu pri

cepeți voi marțienii. 
Aveți pe acolo, bună
oară. funcționari la 
spațiul locație, geslio-

ochiul dracu- 
ffit uși, crede-

nari, vinzăfori, frizeri, 
croitori și alte catego
rii care deservesc ce
tățenii ? Ei, atunci vei 
înțelege mai ușor. 
Una din calitățile me
le, onorabile marțian, 
este aceea că pol lua 
înfățișarea pe care o 
doresc ; de. funcționar, 
de croitor, dc frizer, 
de gestionar și așa mai 
departe. Să zic vă o 
iau pe aceea de me
dic. Vii matale la mi
ne, că dacă ești bol
nav n-o să le. duci 
altundeva, și mă rogi 
să-ți repar sănătatea. 
Te repun pe picioare 
și ești mulțumit. Dar 
fiindcă ai obrazul fin. 
nu uiți că trebuie să

fiu și eu mulțumit. .*>'» 
gata... Păi, altfel, ca 
zici, ai mai veni a 
doua oară la mine ? 
Asta-i aproape toată 
filozofia. Simplu ca 
bună-ziua 1 Valabil și 
pentru razurile cînd 
iau orice altă înfăți
șare.

— Dur iată, inter
veni marțianul, prin 
ocheanul folonic parcă 
văd în cooperativa aia 
eu firma „Frizerie" un 
afiș. De ce scrie pe cl 
cu litere mari .NU 
PRIMIM BACȘIȘ'.

— Ei bine, asta e 
numai pe afiș. Știi, un 
fel de măsură de au
toapărare, să lase im
presia că am depus

• • •
armele. Poale că nu 
știi, onorabile, ce ofen
sivă puternică s-a por
nit contra mea ? Dară 
mai ține mult, mă flue 
dracului...

— Mă mir că ai re
zistat piuă acum. La 
noi, pe Marin, confra
tele tău nu mai există 
de mult, A fost tras în 
țeapă de unul pe nu
me Vlad.

— Cum, Vlad Țepeș 
mai trăiește ?

— Nu știu, s-ar pu
tea. Dar dc ce le-ai 
făcut iar alb ca va
rul ? M'da, înțeleg.’ Și 
ce poftă aș mai avea 
să-ți viu de hac! Ai 
Insă noroc. Păcat că 
nu-s cu acel Vlad !

(Urmare din pag. 1) 

prese, cum este și normal, asu
pra aprecierilor privitoare la 
perfecționarea muncii educative 
dm instituțiile de învățămint 
superior. In problemele de edu
cație. de formare a profilului 
politic și cetățenesc, etic și li
man al tinerei generații, nu este 
permis sâ greșim. Fiecare tînăr 
care trece prm școală trebuie 
dat societății ca un membru 
activ, temeinic pregătit pentru 
viată, profund devotat partidu
lui Și clasei muncitoare. Vom 
face totul, vom folosi toate 
mijloacele posibile pentru a e- 
duca pe studenți în spiritul 
dragostei față de muncă, al ’ra- 
dițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare.

Atât prin conținutul cursurilor 
de științe sociale, cit și prin 
modalitățile de transmitere a 
lor, vom urmări ca acestea să 
devină o filozofie a vieții de zi 
cu zi, care să-i ajute pe slu- 
denți la cunoașterea aprofun
dată a legilor obiective care 
guvernează societatea omeneas
că in general, societatea noas
tră socialistă în special.

Ne angajăm să depunem toa
te eforturile, întreaga noastră 
capacitate pentru a transpune 
în viață, în practica de fiecare 
zi botărîrile ce le-a luat ple
nara C.C. al P.C.R. in vederea 
înfăptuirii programului parti
dului pentru îmbunătățirea 
muncii ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii 
și educației socialiste a mase
lor.
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MIERCURI 10 NOIEMBRIE
17.25 Deschiderea emisiunii.

Handbal masculin : re
priza a II-a a meciului
Iugoslavia — Spania 
(Trofeul Carpați). Trans
misiune directă din Sa
la sporturilor de Ia Ga
lați.

18,00 Micii meșteri mari.
18.25 Mult e dulce și fru

moasă...
18,40 Tineri soliști dc muzică 

populară.
18,50 Confruntări. Factorii 

care primează. Adapta
rea producției la cerin

țele dinamice ale eco
nomici naționale. Opinii 
cu privire la posibilită
țile de perfecționare a 
structurii producției în 
1972.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Handbal masculin: re

priza a doua a meciu
lui România — Franța 
(Trofeul Carpați). Trans
misiune directă din sala 
sporturilor de la Galați.

20.30 Telecinemateca : „Pro
cesul maimuțelor**.

22,35 Pagini celebre din „o- J 
perete.

22,50 Telejurnalul de noapte.'

■■■NIBfllBIIIiail 

in sfîrșit 
avem din nou 

cerc literar 
în Petroșani

Duminică 7 noiembrie, ora 
11. La biblioteca Casei de 
cultură Petroșani in prezen
ța unui grup de iubitori ai 
literaturii s-a redeschis ce
naclul literar. Fără să-și a- 
leagă momentan conducerea, 
fiindcă o vreme va funcționa 
ca cerc literar (pină cînd nu
mărul participanților va mai 
spori), participanții au dez
bătut problemele desfășură
rii primelor intilniri. Astfel, 
in ziua de 14 noiembrie, ora 
10, vor citi din creația lor 
poetul Traian Morar (volu
mul „Casa din adine") și Ion 
Goga (text pentru brigada 
artistică de agitație) urmind 
ca apoi intilnirile să fie bi
lunare. In sprijinul pe care-l 
va acorda cercului, Casa de 
cultură prevede sporirea va
rietății intilnirilor oferind 
participanților diferite ac
țiuni ca proiecții, audiții mu
zicale, participări de invitați, 
vernisaje etc.

BAZA DE APROVIZIONARE SI TRANSPORT
ANGAJEAZĂ URGEN1

© ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE
(iluminat și forță) pentru garajul Lupeni, temporar (4 luni)

® MECANICI AUTO ȘI FORJORI,
pentru garajul auto din Petroșani

• MUNCITORI NECALIFICAȚI
(inclusiv pensionari)

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute în H.C.M. 
914'1968.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 7—15 de la 
sediul Bazei de aprovizionare și transport, str. Mihai Viteazul nr. 3 
Petroșani.

m răspundă cuhniilor osnerm
Ca o latură a activității de prevenire, pro

paganda împotriva incendiilor constituie un 
mijloc eficient de educare și mobilizare a 
saîariaților la respectarea regulilor de pază 
contra incendiilor, la apărarea proprietății 
eo ei a liste. a avutului obștesc .și personal. Des
fășurată continuu, prin forme Și mijloace 
variate, ea contribuie substanțial la crearea 
unei atitudini intransigente împotriva negli
jențelor.

Pentru poputarizarca regulilor de preve
nire și combatere a incendiilor în cadrul ex
ploatărilor miniere și celorlalte obiective ale 
Centralei cărbunelui Petroșani un loc impor
tant îl ocupă propaganda, aceasta făcînd 
parte din activitatea ce se organizează și 
desfășoară în scopul prevenirii, combaterii 
cauzelor de incendii. în special a celor pro
vocate din neglijență. Ținînd seama că pro- 

‘ paganda de prevenire a incendiilor se adre
sează tuturor salariaților și ca atare sint folosi
te o gamă largă de forme și mijloace accesibile, 
ea a constituit una dintre activitățile impor
tante ale comisiilor tehnice și formațiilor 
civile de pompieri din cadrul exploatărilor 
miniere din cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani ieșind în evidență activitatea depusă 
în această direcție de exploatările miniere 
l^upeni. Aninoasa, Lonea. Paroșeni precum și 
la U.U.M.P. și altele care și-au intensificai 
eforturile, desfășurând o adevărată campa
nie pe linia propagandei. In acest sens au 
rea! /at panouri cu texte și desene p.c.i. spe
cifice locurilor de muncă, camere documen
tare, vitrine luminoase, indicatoare, instruc
taje la locurile de muncă, s-au prezentat 
materiale la stațiile de radioamplificare, 
concursuri «cine știe cîștigă” etc. Prin toate 
acestea întreg personalul salariat este chemat 
să contribuie ia apărarea proprietății socia

liste, la aplicare în viață a regulilor de pre
venire a incendiilor specifice fiecărui Ioc de 
muncă.

Anotimpul friguros impune intensificarea 
muncii de prevenire a incendiilor sub toate 
aspectele. Comisiilor tehnice de prevenire Și 
stingere a incendiilor de la toate unitățile 
miniere, le revine ca sarcină importanții în 
această perioadă să continue cu intensitate 
munca de propagandă împotriva incendiilor, 
combătîndu-se acele tendințe care socotesc că 
„dacă nu au fost incendii, totul merge bine**.

Este necesar ca în' perioada ce urmează să 
se pună accent pe următoarele probleme : 
munca de propagandă împotriva incendiilor 
să fie îndreptată spre combaterea cauzelor 
provocatoare de incendii specifice sezonului 
rece (sobe defecte sau nesupravegheate, negli
jența fumătorilor, scurtcircuite, aparate e- 
lectrice lăsate sub tensiune, coșuri de fum 
defecte sau necurățate, foc deschis, sudura 
etc.). Să se folosească și să sc realizeze forme 
și mijloace de propagandă specifice fiecărui 
loc dc muncă. Atenție deosebită trebuie a- 
cordată instructajelor pentru însușirea nor
melor de p.c.i. folosindu-se la aceste instruc
taje afișe, panouri, instrucțiuni etc. Unde sînt 
stații de radioamplificare (E. M. Lupeni, A- 
ninoasa, Paroșeni, Lonea, Petriia, Dîlja) să 
se folosească emisiuni cu caracter perma
nent.

Pentru intensificarea și diversificarea mun
cii de propagandă împotriva incendiilor, co
misiile tehnice p.c.i. și formațiunile civile de 
pompieri au obligația de a intensifica con
troalele de îndrumare la toate obiectivele și 
locurile de muncă, luindu-se măsurile ce se 
impun pentru evitarea oricărui început de 
incendiu.

Cum ne folosim de
T^a instalațiile electrice de 

distribuție (circuite primare) in
stalațiile de forță și iluminat, 
pericolul de incendiu îl consti
tuie echipamentele care conțin 
ulei sau izolație combustibilă 
(întrerupătoare și transforma
toare de măsură) și care la u- 
ne!e defecte în interior sau la 
depășirea parametrilor de func
ționare pot provoca explozii ur
mate de aprinderea substanțe
lor combustibile, cit și datorită 
instalațiilor de ilumina* și for
ță necorespunzătoare.

Pentru a preveni incendiile 
In situația de mai sus, este ne
cesar sâ se ia o serie întreagă 
de măsuri p.c.i., după cum ur
mează :

La instalațiile de forță .și lu
mină țineți cont:

O- asigurarea permanentă a 
bunei funcționări a instalațiilor 
electrice prin revizii înainte de 
intrarea în funcțiune și fn tim-

pul exploatării; de asemenea, 
imediat vor fi înlăturate toate 
defecțiunile ce se constată;
• in timpul exploatării re

țelelor electrice este necesar să 
se facă măsurarea rezistenței 
de izolație conform normative
lor;

® tablourile electrice, relee’e 
contactoarelor vor fi prevăzute 
cu carcase de protecție, iar la 
tablouri se vor întrebuința nu
mai siguranțe calibrate;

clemele siguranțelor lame- 
late nu se vor fixa pe scânduri 
sau carton, ci pe marmură, ar- 
dezie, porțelan sau pe mate
riale sintetice necombuslibile;
• se Va evita supraîncărca

rea circuitelor (racordarea a 
mai mulți consumatori decit 
cei prevăzuți pentru instalația 
respectivă);
• temperatura conductorului 

în sarcină nu va depăși tem-

Respectarea regulilor de prevenire 
a incendiilor la depozite de lichide 

combustibile o
Este cunoscut că depozitele 

de lichide combustibile — da
torită naturii materialelor ce se 
depozitează prezintă un mare 
pericol de incendiu. De aceea 
este necesar să se respecte cu 
strictețe regulile de prevenire 
a incendiilor astfel :

® se interzice intrarea în 
incinta depozitelor d~e lichide 
combustibile, cu chibrituri, ți

cerință obligatorie

Reguli de respectatfacerea bușonilor etc. — se va 
face mimai cu unelte sau dis
pozitive confecționate din ma
teriale care la lovire, nu pro
duc seîntei;

© dezghețarea armăturilor 
'ventile, legături la pompe, con
ducte etc.) se va face numai 
cu apă caldă sau abur. Este 
interzisă folosirea in acest scop 
a focului deschis (facla), lămpi 
cu benzină etc.;

@ scurgerile provenite in 
timpul manevrării lichidelor 
combustibile vor fi evacuate în 
ajara incintei depozitului in lo
curi care nu prezintă pericol de 
incendiu și vor fi distruse prin 
ardere supravegheată;

@ se va urmări ca in per
manență să existe o etanșei
tate perfectă a tuturor îmbină
rilor, armăturilor, să se folo
sească furtuni fără fisuri etc.; 

încărcătoarele de alimen
tare a autocisternelor și vase
lor de distribuție (butoaie etc.) 
vor fi prevăzute cu manșoane 
din metale neferoase;

Qi se va verifica legătura la 
pămint _a. autovehiculelor sosite 
la încărcare — acestea vor fi 
încărcate numai după oprirea 
motorului;

Qi se interzice colectarea în 
bazine (gropi) deschise, impro
vizate pe teritoriul depozitu
lui, a oricăror reziduuri de li
chide combustibile;
• se interzice păstrarea in 

magazii a produselor petroliere 
in ambalaje, a obiectelor de îm
brăcăminte, a vaselor descope
rite și a oricăror .alte obiecte;

0 butoaiele cu benzină se 
vor cobori din camioane nu
mai pe scări de lemn, interzi- 
cîndu-se trintirea lor.

pentru saiariați
Pentru prevenirea incendiilor, 

toți salariații la locurile de 
muncă au îndatorirea și obliga
ția de a respecta cu strictețe 
regulile de prevenire și stingere 
a incendiilor. In acest scop se 
interzice :

0 introducerea în secții de 
materiale și lichide combusti
bile, unsori, lubrifianți, în can
tități mai mari decît necesarul 
unui schimb (8 ore).

< nu se va bloca accesul la 
hidranti de incendiu, stingătoa- 
re, mijloace speciale de stinge
re ;

@ în încăperile în care se 
produc depuneri de praf de 
lemn, cărbune sau alte produ
se odată pe lună trebuie cură
țit jar după terminarea 
lucrului, se va îndepărta pra
ful de pe motoare, utilaje, par
doseală etc. ;

9 este interzisă intrarea în 
secțiile cu pericol de incendiu 
a persoanelor care nu lucrează 
în aceste secții;

este interzisă depozitarea 
neorganizată de șpanuri metali
ce, bumbac și cîrpe de șters u- 
lcioase, deșeuri combustibile sau 
antiinflamabile, ambalaje etc. 
în spațiile de lucru din interior 
sau exterior ;

0- cenușa, zgura, din cuptoa
re. sobe, trebuie colectată in 
cutii construite în acest scop și 
transportate în exterior după 
prealabila stingere cu apă, la 
locuri și indicații stabilite de 
comisia tehnică p.c.i.;

este interzis a se introdu
ce în bancurile de lucru, biro
uri, buzunarele hainelor sau a 
se azvîrli Ia întîmplare cîrpe 
sau bumbac de șters îmbibate 
cu uleiuri, lac, ceară ele.;

0 este interzisă folosirea de 
haine îmbîcsite cu ulei sau lac, 
păstrarea lor în dulapurile ves
tiarelor avînd în vedere perico
lul de autoaprindere. Astfel de 
haine trebuie spălate în condi
ții reglementare la intervale 
scurte de timp. Curățirea lor fn 
secții este interzisă ;

® este interzisă spălarea 
pardoselilor din încăperile in
dustriale, a mașinilor, aparate
lor, conductelor, echipamentu
lui de protecție etc. cu benzină 
sau predase combustibile vola
tile :

Rețineți! La încetarea lucru
lui sînt obligatorii următoarele 
măsuri :

9- curățirea locului de mun
că de resturi și deșeuri, de 
scurgeri de ulei pe pardoseală 
etc.;

curățirea mașinilor de 
praf și ulei ;
0 scoaterea întrerupătoarelor 

electrice ;
@ evacuarea deșeurilor și 

gunoaielor din secții ;
scoaterea din priză a apa

ratelor electrice ;
O' stingerea focurilor și în

treruperea iluminatului general 
și local și trecerea pe cel de 
bază :

0 întreruperea sau reduce
rea la strictul necesar a încăl
zirii ;

0 închiderea ferestrelor și a 
ușilor antifoc.

gări sau alte obiecte care pot 
produce flăcări deschise. Aces
tea vor fi lăsate, in mod obli
gatoriu, la intrarea in depozit;

@ este interzis lucrul cu foc 
deschis la o distanță mai mică 
de 50 m față de orice construc
ție a depozitului — precum și 
încălzirea cu foc deschis a va
selor și conductelor in care se 
află lichide combustibile;

® in timpul manevrărilor dc 
lichide combustibile este inter
zisă executarea lucrărilor la 
instalațiile electrice la rampe, 
rezervoare sau încăperi;

fP autovehiculele (camioane, 
autoturisme) care incarcă-des- 
carcă și transportă lichide com
bustibile să corespundă din 
punct de vedere a pazei con
tra incendiilor;

@ măsurarea nivelului lichi
delor in cisterne precum și des-

ESTE INTERZIS!

introducerea

energia electrică ?
peratura mediului ambiant cu 
mai mult de 35°C.

0 acolo unde sint reostate 
de pornire sau reglare a tura
ției motoarelor vor fi protejate 
cu carcase metalice prevăzute 
cu orificiu de răcire;

• sc interzice acoperirea c- 
chipamentului electric cu ma
teriale combustibile, hîrtie, cîr- 
pe, lemn etc, sau udarea — 
stropirea — lor cu lichide com
bustibile (benzină, petrol etc.X

0 încărcarea întrerupătoarelor, comutatoarelor si pri
zelor peste sarcina indicată de plăcuță;

0 suspendarea corpurilor dc iluminat direct de con
ductorii de alimentare;

• agățarea sau introducerea pe și în interiorul pa
nourilor, nișelor la tablourile electrice etc. a obiectelor, 
materialelor dc orice fel;

• utilizarea lămpilor mobile de control alimentate de 
la o tensiune mai mare de 24 V;

• executarea de lucrări de întreținere-reparații a in
stalațiilor electrice de către personalul necalificat și nean- 
lorizat;

0 folosirea abajoarelor de hîrtie sau din materiale 
combustibile Ia corpurile de iluminat;

© întrebuințarea radiatoarelor, reșourilor etc. în încă
peri unde sînt depozitate sau se prelucrează materiale in
flamabile sau explozive;

• folosirea legăturilor provizorii prin 
conductelor electrice direct in priză;

0 folosirea receptoarefor dc energie electrică (reșouri, 
radiatoare electrice, fiare «le călcat, grătare, ciocane de lipit 
etc.) fără luarea măsurilor de izolare față de clementele 
combustibile din încăpere;

0 lăsarea neizolată a capetelor de conductori electrici 
in cazul demontării parțiale a unei instalații;

0 folosirea echipamentelor in stare defectă și fără 
cantitatea suficientă «Ie ulei în cuve precum și a echipa
mentelor neprotejate in mediul exploziv.

— Noroc că ți-ai lăsat 
geamul deschis...

Desen de I. LICIU
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O dezbatere 
semnificativă

Corespondență de la Națiunile Unite

Deibolerile din Comitetul 
pentru problemele politice și de 
securitate ol Adunării Generate 
o O.N.U. asupra aplicării de
clarației cu privire la întărirea 
securității internaționale, la ca
re au luat cuvintul peste 80 
de repreientanți ai Statelor 
membre, s-ou incheiot in urmă 
cu citevo zile. Ele au eviden
țiat că menținerea păcii și 
securității internaționale este 
strins legată de adoptarea u- 
nor măsuri concrete pe linia 
dezarmării generale și totale, 
asigurarea progresului econo
mic ți social al Statelor in 
curs de dezvoltare, trospunerea 
in vioță a hotăririlor O.N.U. 
privind lichidarea ultimelor 
bastioane ale sistemului colo
nial, respectarea de către toți 
și lață de toți a principiilor 
dreptului, justiției și eticii in
ternaționale.

Una dintre concluziile fun
damentale degajate din dezba
terile din acest an evidențiază 
loptul că respectarea dreptului 
fiecărui popor la existență li
beră, a dreptului său de a-și 
hotărî singur destinul, exclu
derea totală din relațiile inter
statale a folosirii forței sau a 
amenințării cu forța constitu
ie condiția esențială a unor 
raporturi normale, a dezvoltă
rii colaborării și întăririi secu
rității internaționale. Această 
condiție sine qua non a creării 
unei lumi a păcii și securității 
a fost subliniată de numeroși 
vorbitori - cu referire in princi
pal la războiul purtat de Sta
tele Unite in Indochina și la 
războaiele colonialiștilor portu
ghezi in Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau — care au evi
dențiat, totodată, că securitatea 
nu poate fi Clădită decit pe 
bazele solide ale respectării 
dreptului popoarelor la autode
terminare, independență și su

înaintea alegerilor

Sondaj de opinii

prezidențiale

o atmosfera de teroare

a

Accentuarea continuă a eșecului
de „vietnamizarepoliticii americane

pro-

In primul 
(emoțional

pro- 
ale 
mi-

la 
ju- 
au 
iar 
cu

In sala „Pierre de Couber
tin" din Paris au început cam
pionatele internaționale de te
nis de masă ale Franței, la ca
re participă sportive și sportivi

noastră
Ia

tur al turneului in- 
masculin de tenis

Conferința F.A.O
ROMA 9. — Corespondentul 

Agerpres. Nicolae Puicea, trans
mite : Cea de-a 16-a Conferin
ță a Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.) și-a conti
nuat lucrările în cadrul unor 
ședințe plenare. Momentele 
principale ale acestei zile au 
fost: raportul directorului ge
neral al organizației. A. K. Bo- 
erma. asupra problemelor pe 
care le Înfruntă, în prezent, 
F.A.O. în îndeplinirea sarcinilor 
sale ; primirea de noi membri; 
începerea dezbaterilor genera
le, in cadrul cărora iau cuvin
tul șefii delegațiilor celor 125 de 
țări membre. Acțiunile declan
șate în țările în curs de dez
voltare, care au ca obiectiv spo
rirea substanțială a producției 
agricole, a spus in raportul său 
A. K. Boerma. continuă să jus
tifice speranțele ce s-au pus 
în ea. Progresele realizate pînă 
acum in cadrul programelor 
F.A.O. și al altor organisme in
ternaționale au contribuit con
siderabil la creșterea bunurilor 
alimentare în lume, îndeosebi 
în Extremul Orient. Cu toate 
acestea, a spus el. „aceste acți
uni nu se sprijină pe un sufi
cient progres economic și so
cial. Și, fără acest progres, ri
dicarea nivelului general de 
viață în țările în curs de dez
voltare riscă să nu se realize
ze". Boerma a arătat apoi că 
„F.A.O. își va intensifica efor
turile în cadrul înfăptuirii stra
tegiei sale, spre mobilizarea re-

PARIS 9 (Agerpres). — .So
cietatea franceză pentru studii 
și statistici* (Sofres) a întreprins 
recent un sondaj pentru ziarul 
„Sud-Ouest“, intitulat .France
zii Și generalul de Gaulle* în 
legătură cu principalele acțiuni 
și inițiative ale act

HANOI 9 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția V.N.A., 
într-un interviu acordat ziaru
lui suedez „Aftonbladet*, pri
mul ministru al R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a subliniat că, 
fn prezent, caracteristica situa
ției din Indochina constă in ac
centuarea continuă a eșecului 
politicii americane de „vietna
mizare* a războiului. Pe plan 
militar, el a menționat infrînge- 
rile cu caracter strategic sufe
rite de trupele marionetă, spri
jinite masiv de artilerie și avia
ția americană, în Laos, Cam- 
bodgia și in Vietnamul de sud, 
iar pe plan politic, neputința 
și dezintegrarea crescândă a ad
ministrațiilor de la Saigon, 
Pnom Penn și Vientiane. 

veranitate națională, neamestec 
in treburile interne, egalitole in 
drepturi și avantaj reciproc, 
principii înscrise in Carta 
O NA'

Deiboterile din Comitetul 
Politic au scos cu pregnanță in 
relief corelația dintre securita
tea internațională și securitatea 
europeană, subliniindu-se că a- 
ceasta din urmă o condiționea
ză direct pe prima ți, ca ata
re - după cum declarau, prin
tre alții, reprezentanții Finlan
dei. Austriei, Irlandei, Suediei 
- trebuie accelerate pregătirile 
in vederea convocării Confe
rinței general-europene pentru 
securitate și cooperare. Opinia 
a numeroase guverne, exprima
tă la Națiunile Unite prin re
prezentanții lot, este că securi
tatea europeană impune un 
sistem de angajamente clare 
din partea tuturor statelor, ca 
și măsuri concrete care să ofe
re fiecărei țări garanția depli
nă că se află la adăpost de o- 
rice pericol de agresiune sau 
de orice acte de folosire a for
ței sau amenințare cu forța și 
să-i asigure dezvoltarea paș
nică intr-un climat de destinde
re, înțelegerea și cooperare.

Concluzia generală a dezba
terilor este ca pină la realiza
rea unor pași majori in direc
ția întăririi securității interna
ționale se impune pe prim 
plan ca statele să nu întreprin
dă nici o acțiune de natură 
să sporească punctele de ten
siune și conflict in lume sau 
să le agraveze, ci, dimpotrivă, 
să acționeze cu hotărire pen
tru stingerea lor, facilitind ast
fel negocieri fructuoase în
dreptate spre statornicirea unui 
climat de pace, securitate și 
colaborare in folosul tuturor 
națiunilor, al comunității mon
diale.

C. ALEXANDROAIE 

surselor pentru dezvoltarea ru
rală, eliminarea deficitului de 
proteine, folosirea soiurilor de 
cereale de înalt randament, ob
ținerea și economisirea de de
vize de către țările în curs da 
dez.voltare. In ce privește resur
sele umane, a arătat el, F.A.O. 
va acorda o atenție specială 
problemei reformei agrare*. In 
legătură cu această chestiune 
un comitet specializat al orga
nizației a pregătit un raport ce 
va fi supus conferinței.

Directorul general al Orga
nizației a analizat apoi condi
țiile dificile existente în unele 
zone ale globului, „unde popu
lația este slab nutrită sau su
feră de foame, unde milioane 
de oameni nu găsesc de lucru'. 
Totodată, a spus el, în lume 
există regiuni cu „surplusuri" 
de produse agricole. Estimab
ile asupra producției agricole 
mondiale relevă că, în 1980, 
chiar dacă producția agricolă 
va spori cu 39 la sută, 42 de 
țări în curs de dezvoltare, a- 
vînd o populație de circa 
1 400 000 000 de oameni, vor 
continua să dispună de calorii 
inferioare nevoilor minime.

In continuarea lucrărilor sale, 
conferința a aprobat primirea 
în rîndurile sale a șase no! 
membri i Bahrein, Fidjî, Repu
blica Maldivelor, Oman, Quatar 
și Swaziland.

In cadrul dezbaterilor gene
rale, au luat cuvintul șefii de
legațiilor Venezuelei, Finlandei 
și Italiei.

tului președinte al Franței. 52 
la sută dintre cei chestionați 
consideră că apropierea Fran
ței de țările din Europa răsări
teană a constituit acțiunea cea 
mai pozitivă a generalului de 
Gaulle.

Referindu-se la situația poli
tică în plină efervescență din 
Vietnamul de sud, Fam Van 
Dong a reliefat, pe de o parte, 
fragilitatea regimului, pe de 
altă parte, combativitatea spo
rită, plină de eroism, a pături
lor celor mai largi ale popu
lației. El a subliniat lupta po
litică din Vietnamul de sud 
pentru un nou guvern la Sai
gon, favorabil păcii, indepen
dentei, neutralității și democra
ției. care să înceapă negocieri 
serioase cu Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud în ve
derea formării unui larg gu
vern de înțelegere națională în 
Vietnamul de 6Ud. Dusă cu 
perseverență, paralel cu lupta

MOSCOVA
In Uniunea Sovietică n înce

put experimentarea unui nou 
avion de transport din seria 
„Uiușin* — „IL-76M, informează 
agenția TASS. Noul tip de a- 
vion este destinat transportă
rii mărfurilor pe curse lungi și 
mijlocii. O încărcătură comer
cială cu greutatea de 40 de to
ne poate fi transportată de 
„IL-76* la distanța de 5 000 ki
lometri, cu o viteză de 050—900 
kilometri pe oră. Avionul zboa
ră pînă ia altitudinea de 13 000 
metri.

SOFIA
Corespondentul Agerpres, 

Constantin Amariței, transtpite: 
Un nou șantier de construcții 
al energeticei bulgare și-a des
chis porțile. Este vorbit de șan
tierul celei dc-a cincea casca
de hidroenergetice a Bulgariei, 
care se construiește în munții 
Pirin.

Cascada „Pirinska Bistrița", 
din sud-vestul Bulgariei, va fi 
compusă din patru hidrocentra
le, puțind furniza anual econo
mic-; bulgare o cantitate de e-

In K.F.G. există »n prezent, după cum arata ziarul 
am Sontag" 120 000 șomeri parțiali, dintre care 23 000 numai 
din industria siderurgică. Acești șomeri parțiali provin de pe 
urma Introducerii „săptăminii de lucru reduse' cu reducerea 
corespunzătoare a salariului. In afară de aceasta, s-au înmulțit 
și cazurile de concedieri de muncitori din intreprindri,

IN FOTO : O demonstrație a cca. 4 000 de salariați ai Fabr. 
Klockner din Georgsmarienhutte din apropiere de Osnabriick, 
unde s-a proiectat concedierea unui număr de 450 de munci
tori. Demonstranții cer siguranța locului de muncă și renunța
rea la „săptămîna de lucru redusă".

A
In Uruguay domnește

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). 
— Cu numai 20 de -zile înain
tea alegerilor prezidențiale, în 
Uruguay domnește o stare de 
incertitudini politice și o at
mosferă de teroare instaurata 
în urma reactivizării elemente
lor de dreapta. Numeroase per
sonalități ale opoziției, sediile 
coaliției forțelor de stînga 
„Frente Amplio*, ca și întruni
rile electorale ale candldaților 
acestui front au devenit ținta 
provocărilor la originea cărora 
se află elemente iresponsabile.

Un exemplu, cel mai recent, 
îl constituie atentatul eșuat, ca
re a avut loc duminică în ora
șul Rocha, situat la 210 km 
nord-est de Montevideo împo
triva candidatului la postul de 

militară și diplomatică, această 
activitate politică va contribui 
la o soluție de pace justă și 
onorabilă pentru Statele Unite, 
așa curn 6-a preconizat în 
punerile în șapte puncte 
G.R.P., a subliniat primul 
nistru.

Abordind, în continuare, 
bleme ale construcției econo
mice din R.D. Vietnam, Fam 
Van Dong a subliniat că, în 
starea de război impusă țării 
de agresiunea americană, actua
lele eforturi vizează ameliora
rea condițiilor de viață ale po
porului, întărirea potențialului 
economic și a capacității de a- 
părare. Trebuie să acționăm 

norgic electrică de pcMe 200 
milioane KWh.

Proiectată dc un colectiv de 
specialiști dc la Institutul ..e- 
nergoproiect* din Sofia, viitoa
rea cascadă hidroenergetica va 
fi conectată integral la sistemul 
hidroenergetic bulgar, in anul 
1974.

Dintre celelalte patru cascade 
pe care le va avea sistemul c- 
ncrgetlc bulgar — „Balak*.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
dc 220 MW, din Munții Rodopi 
și ..Sandanska Bistrița", de 55 
MW, din Munții Pirin — sînt 
terminate. Celelalte două — 
Vîcea, dc 460 MW. și Belmekcn- 
selrimo, dc 640 MW — $c află 
în plină construcție.

BELGRAD
La combinatul minier și me

talurgic de la Maidanpek, din 

președinte din partea coaliției 
„Frente Amplio" — Liber Se- 
regni. După cum informează a- 
genția Prensa Latina, Seregni, 
care se afla într-un grup de 
simpatizanți, după ce partici
pase la un miting electoral din 
acest oraș, a fost ușor rănit de 
un terorist care s-a repezit a- 
supra sa cu un pumnal. Nu
mai intervenția celor din jur a 
făcut ca liderul lui „Frente 
Amplio* să rămînă în viață. In
tr-un alt oraș, Castillo, elemen
te teroriste au deschis foc asu
pra unei caravane electorale a 
frontului. Un copil în vîrstă dc 
11 ani a fost ucis de gloanțele 
care au pătruns în locuința undq 
6e afla.

pentru rezolvarea marilor p o- 
bleme puse de edificarea vieții 
noi; socialiste, conform realită
ților Vietnamului și spiritului 
poporului nostru.

Poporul suedez, a continuat 
Fam Van Dong, a sprijinit în
totdeauna lupta noastră pentru 
salvarea națională și a acordat 
poporului nostru vietnamez im 
ajutor material umanitar. El 
a arătat că, după hotărîrea pri
vind stabilirea de relații diplo
matice între Suedia și R.D. Viet
nam, raporturile bilaterale au 
cunoscut, pe toate planurile, o 
dezvoltare favorabilă, cu pers
pective, și conform cu Interese
le celor două popoare.

R ST. hi se desfășoară
lucrări dc reconstrucție și de 
ridicare a unor noi obiective in
dustriale. Se apropie dc faza 
finală construirea unei noi fa
brici de îmbogățire n minereu
lui, precum și a unei secții de 
concasare a minereului. Au în
ceput, totodată, probele utilaju
lui noii fabrici, care va prelu
cra zilnic peste 33 000 tone mi
nereu de fler.

HAVANA
Pe coasta dc sud a Cubei au 

început lucrările de construcție 
a trei combinate piscicole do 
mare capacitate, care vor asigu
ra conservarea și prelucrarea 
unor însemnate cantități de peș
te, necesare satisfacerii cerințe
lor consumului intern și expor
tului. Primul dintre acestea — 
relatează agenția Prensa Latina

Fostul campion mondial de 
box la cat. grea, Cassius Clay, 

* se află de citeva zile la Hous
ton, unde își continuă antrena
mentele în vederea meciului pe 
care-î va susține la 17 noiem
brie, pe ringul astrodomului din 
localitate, In compania uriașu
lui Buster Mathis (120 kg). In 
legătură cu acest meci Cassius 
Clay a spus : „Mathis are o 
singură șansă. Să mă prindă 
cu teribilul său croșeu de 
stingă. Dacă voi evita „arma" 
sa, atunci voi ciștiga conforta-

Federația maghiară de tenis 
de masă a suspendat de la o- 
rice activitate competițională 
pină la 1 februarie 1972 pe cu- 
noscuții jucători Istvan Jonyer, 
Josef Papp și Szabolos Ma- 
rosffy. Aceștia s-au făcut vino- 
vați de încălcarea eticii sporti-

La Oslo, in cadrul lucrărilor 
asociației europene de atletism 
au fost omologate 16 noi re
corduri ale Europei la diferite 
probe. Iotă principalele recor
duri europene omologate : 100 
m plat, 10'" Manfred Kokot

SCOPUL NOSTRU FUNDAMENTAL 
OBȚINEREA VICTORIEI"

Declarațiile antrenorului echipei de fotbal 
Cehoslovaciei —

Pe Ladislav Novak, antre
norul principal al echipei na
ționale de fotbal a R.S. Ce
hoslovace, care va intilni, la 
1-î noiembrie, la București, 
reprezentativa țării noastre 
l-am găsit la biroul său de 
lucru. A primit cu bunăvo
ință vizita noastră și a pur
tat cu noi o discuție agrea
bilă și interesantă.

Ne gindim nu cu puțină e- 
moție la înt Unirea de la 
București, a declarat d-sa. 
„Băieții" noștri continuă să 
se pregătească cu toată se
riozitatea pentru înfruntarea 
cu naționala României. In zi
lele de 31 octombrie și 3 no
iembrie au fost prezenți fie
care in echipa sa de club, in 
meciurile de campionat, iar 
intre 9—12 noiembrie se vor 
afla la Praga pentru a con
tinua pregătirile, de data a- 
ceasta in comun, la sfirșitul 
perioadei de cantonament es
te programat un meci de ve
rificare cu echipa de fotbal 
din Tabor, din liga a treia. 
La 12 noiembrie, după amia
ză, decolăm spre București.

Discuția noastră se depla
sează spre aspectele de fond 
ale viitoarei întilniri Româ
nia — Cehoslovacia. In me- 

— la care lucrările au Intrat 
într-o fază avansată, va dis
pune dc o Instalație frigo. f-c.î 
capabilă să depoziteze 3,5 mii 
tone de creveți, languste și țx?ș- 
tc oceanic, ca și dc o Instalație 
pentru producerea gheții artifi
ciale, cu o capacitate de 240 
tone în 24 ore. In a doua eta
pă a construcției, acestor Insta
lații H se vor adăuga o fabrică 
de făină dc pește. Celelalte

două unități, dc capacitate ceva 
mai redusă, vor fi ridicate in 
porturile Santa Cruz del Su1-, 
provincia Camagucy. și La Co
loma, provincia Pinar del Kio.

PRAGA
Un nou combinat textil a fost 

inaugurat zilele acestea în lo
calitatea Levice, din sudul Slo
vaciei, informează agenția C.T.K.

Delegația M.A.N. a R.S.Il. 
continuă vizita în Japonia

TOKIO — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite: In continuarea vizitei sale in Japonia, delegația Ma
rii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, con
dusă de Aurel Vijoli, a fost marți oaspete al Centrului de 
radio și televiziune nipon IIoso Kyokai (N.H.K.). Președin
tele acestei mari societăți, Y. Maeda, a informat pe parla
mentarii români despre activitatea centrului și preocupă
rile pentru îmbunătățirea programelor transmise, despre 
relațiile bune existente între N.H.K. și Radioteleviziunea 
română.

In onoarea membrilor delegației române, președintele 
Camerei Reprezentanților, Naka Funada, și președintele 
Camerei Consilierilor, Kenzo Kono, au oferit marți seara 
o recepție. Au participat deputați ai tuturor partidelor po
litice din Japonia și reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Au fost prezenți, de asemenea, Iosif Gheor
ghiu, ambasadorul țării noastre in Japonia, membri ai 
ambasadei și agenției economice.

In toasturile rostite cu acest prilej, președinții celor 
două camere au subliniat bunele relații existente între par
lamentele român și japonez și s-au pronunțat pentru întă
rirea colaborării bilaterale spre binele ambelor țări și po
poare și al păcii. Conducătorul delegației române, Aurel Vi
joli, a subliniat preocupările pe plan extern ale țării noas
tre pentru destindere, pace și bună înțelegere între popoa
rele lumii.

(R.D. Germană) ; 3 000 m, 7 39 
8/10 Emile Puttasmans (Belgia) ;
5 000 m, 13'22" 2/10 David Bed
ford (Anglia) ; greutate 21,03 
m Hans Joachim Rothenburg 
(R.D.G.).

din Italia (întrecerile se desfă
șoară la Bologna și Modena), 
jucătorul australian John Ale
xander l-a eliminat cu 6-2, 6-0 
pe italianul Ezio di Matteo, iar 
americanul Marty Riessen a dis
pus cu 6-3, 6-3 pe compatrio
tul său Tom Leonard.

ciul cu echipa dumneavoastră 
a declarat antrenorul națio
nalei Cehoslovace, întreaga 
noastră tactică va fi subordo
nată scopului fundamental — 
obținerea victoriei. Vom ali
nia, în principal aceeași ju
cători ca și in recenta in'.il- 
nire de la Praga cu Țara 
Galilor.

In ce privește valoarea e- 
chipei României, interlocuto
rul a avut următoarele apre
cieri : cunoaștem încă din 
campionatul mondial din Me
xic că România dispune de 
o echipă sudată, ai cărei ju
cători au o bună condiție fi
zică, sînt ambițioși și prac
tică un joc incisiv, bărbătesc. 
Consider că in acest stadiu 
echipa dumneavoastră se pre
zintă mai bine decit a noas
tră, este mai sudată și prac
tică un joc mai agresiv. Dar, 
așa cum a dovedit-o tre
cuta întilnire de la Bratislava 
vor părăsi terenul învingăto
ri jucătorii care vor fi rezis- 
tenți din punct de vedere fi
zic și moral. Este firesc ca, 
in calitatea mea de antrenor, 
să sper in șansele echipei 
mele. Aceasta nu înseamnă 
insă că ea este și favorita in- 
tilnirii. Pentru a obține un 
rezultat cel puf in egal, jucă- 

El va produce 65 500 000 metri 
țesături din bumbac și 3 720 090 
kilograme de fibre anual.

PEKIN
Go Mo-jo. vicepreședinte al 

Comitetului Permanent al Adu- 
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, a oferit un 
banchet în cinstea delegației Ita
liene conduse de Pietro Ncnni, 
fost vicepremier și ministru dc 
rxterne al Italiei, senator pe 
viață, aflată în vizită la Pekin, 
la invitația guvernului chinez, 
informează agenția China Nouă.

Relevînd aportul iul Nenm la 
profhovarea prieteniei dintre 
popoarele chinez și italian. Go 
Mo-jo a arătat că relațiile din
tre cele două țări au progresat 
substanțial dc la stabilirea, cu 
un an în urmă, a relațiilor di
plomatice dintre cele două țări. 
In acest sens, el a P’enționat 
sporirea schimburilor în dome
niile economic, comercial și cul
tural.

din mai multe țări ale lumii.
Competiția a debutat cu con

cursurile pe echipe. In finala 
probei feminine se vor intilni 
echipele R.P. Chineze și U.R.S.S. 
întilnire ce constituie o reedi
tare a finalei campionatelor in
ternaționale ale Iugoslaviei 
desfășurate zilele trecute 
Novi Sad. In semifinale, 
cotoarele din R.P. Chineză 
întrecut cu 3-0 Suedia, 
formația U.R.S.S. a dispus 
3—1 de reprezentativa R.F. a 
Germaniei.

Jucînd excelent, reprezentan
ții R.P. Chineze s-au calificat 
și in finala competiției mascu
line în care vor intilni formația 
Angliei. In prima semifinală, 
echipa R.P. Chineze a întrecut 
clar, cu 3—0, echipa R.F. a 
Germaniei. Cea de-a doua se
mifinală, disputată între selec
ționatele Angliei și Franței, o 
fost moi echilibrată, victoria 
revenind cu 3—2 sportivilor en
glezi.

După desfășurarea finalelor 
pe echipe, vor începe întreceri
le individuale, la care partici
pă și românca Maria Alexan
dru, ciștigătoarea a două pro
be (simplu femei și dublu 
mixt) la recentul turneu de la 
Novi Sad.

lorii noștri trebuie să prac
tice un joc, a-și putea spune, 
excepțional.

Doresc să folosesc acest 
prilej, a declarat in încheie
re antrenorul Novak, pentru 
a ruga publicul românesc să 
nu confunde echipa naționa
lă care va juca duminică la 
București cu echipa Spartak 
Trnava care, în jocul de la 
Trnava cu Dinamo București, 
a generat atitudini cu totul 
reprobabile. Ceea ce s-a in- 
timplat atunci nu are nimic 
comun cu sportul. Toți spec
tatorii și telespectatorii noș
tri i-au dezaprobat pe acei 
jucători ai echipei din Trna
va care, ignorind normele 
impuse de disciplina noastră 
sportivă, s-au dedat la acte 
nesportive. Echipa 
reprezentativă va face 
București tot ce depinde dc 
ea pentru a practica un joc 
care să incinte milioanele 
de iubitori ai fotbalului ce ne 
vor urmări alit in țara dum
neavoastră cit și in patria 
noastră. Vom convinge publi
cul românesc că venim pen
tru o luptă bărbătească și 
curată.

Constantin PRISACARU 
Corespondentul Agerpres la 

Praga

BILETELE
DEJA SÎNT VÎNDUTE

Aproximativ jumătate din 
cele 3,5 milioane de bilete pen
tru intilnirilc sportive din ca
drul jocurilor olimpice, caro 
vor avea loc în 1972, la Miin- 
chen, au și fost vindutc, au a- 
nunțat organizatorii.

Printre cumpărători se numă
ră amatori de sport din pesta 
190 de țări ale lumii.

ACCIDENT IN AER 
FARA VICTIME

Două avioane militare ameri
cane s-au ciocnit în aer în 
timpul unor manevre desfășura
te în statul Nevada. Piloții au 
reușit să se salveze, catapulfîn- 
du-se. Comandamentul forțelor 
aeriene a hotărit efectuarea u 
nei anchete.

MONEDE -SPECIALE”...

Ministerul de Finanțe al Ja 
poniei a început baterea unor 
monede speciale de 100 de yeni, 
care vor fi lansate pe piață cu 
ocazia jocurilor olimpice de iar
nă de Ia Sapporo, din 1972. In- 
cepînd din ianuarie anul viitor, 
vor fi puse în circulație circa 
30 milioane de asemenea mo
nede comemorative.

„SEMNAL" TV.

Orice film care conține scene 
de violență sau alte subiect» 
poluante moral pentru micii te
lespectatori vor trebui semna
late pe ecran prin proiectarea 
unui careu alb — este de părere 
deputata conservatoare Sally 
Oppenheim. Acest sistem al 
„careului alb“ este folosit cu 
succes de televiziunea franceză, 
iar eficiența sa a determinat 
mai mulți pedagogi și educatori 
să propună a fi instituit și pe 
ecranele B.B.C.-uIui și ale rețe
lei independente de televiziune 
din Marea Britanie.

MIȘCĂRI SEISMICE 
ÎN GRECIA

Cinci mișcări seismice succe
sive au fost înregistrate în Gre
cia, în noaptea de duminică 
spre luni. Epicentrul a fost lo
calizat la 70 kilometri nord de 
Atena, în regiunea Teba. Inten-- 
sitatea cutremurelor a fost de 
4,2 grade, pe scara Richter. Nu 
se cunoaște încă valoarea pagu
belor materiale provocate de 
seisme.

MOARTEA „ALBA-

'■ Poliția olandeză a capturat 
| la Amsterdam o cantitate de 
I 120 kg hașiș cu o valoare la 
I bursa neagră de aproximativ

100 000 dolari. Unul dintre tra- 
ficanți a fost arestat.

BIG BEN S-A OPRIT

Renumitul orologiu Big Ben 
s-a oprit luni pentru scurt 
timp. Uriașele arătătoare «le 
fontă ale ceasornicului. vechi 
de 115 ani, au încremenit pen
tru G7 de minute, în timp io 
trecătorii priveau nedumeriți 
ceasornicul care de atiția ani 
le furnizează ora exactă. Un 
purtător de cuvint al Ministeru
lui Construcțiilor și Lucrărilor 
Publice a declarat că defecțiu
nea s-a datorat înfășurării din 
greșeală a unui cablu telef »nio 
în jurul axului ceasornicului.

Big Ben-ul a mai avut cUeva 
întîmplări nefericite in istoria 
sa strălucită. Odată a fost oprit 
pentru cinci minute de un stol 
de grauri care și-au făcut cui
bul pe arătătoare. Altă «lată, 
șobolanii au pătruns in meca
nismul lui, oprin<lu-l.

AVIONUL Nil. 3 401

Unități ale apărării antiaeri
ene a ll.D. Vietnam au doborit, 
la 8 noiembrie, două at ioane 
americane de tip „Phautoin*. 
care violaseră spațiul aerian in 
provincia Nghe An. După cum 
transmite agenția V.N.A.. nu
mărul avioanelor americane do- 
borite pe teritoriul ll.D. Viet
nam se ridică la 3 401,
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