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Minerii noștri in Safa unui importanteveniment:

TRECEREA LA PROGRAMUL DE LUCRU
DE 6 ORE ÎN SUBTERAN

BUCURIE, 
RECUNOȘTINȚĂ
DEPLINĂ 
ÎNCREDERE
A

IN

REUȘITA

Al C.C. Al P.C.R.

Peste pu..ne zile, minerii Văii Jiului vor trece la generaliza
rea pe intregul nostru bazin carbonifer a experimentării progra
mului de lucru de 6 ore in subteran.

Acțiune care poate fi apreciată fără teama de a exagera, 
printie evenimentele de importanță istorică din viața municipiu
lui, introducerea schimbului de lucru de 6 ore in minele din 
Valea Jiului, este primită de către toți minerii cu deosebită 
bucurie și satisfacție, cu profundă recunoștință față de înalta 
prețuire și deosebita grijă de care se bucură din partea condu
cerii partidului si statului, cu deplină încredere in reușită.

CU DEOSEBITĂ BUCURIE Șl SATISFACȚIE pentru că este cit 
se poate de firească bucuria și satisfacția omului care știe că a 
ciștigol in fiecare zi două ore in plus pe care le poate consa
cra odihnei pentru refacerea puterii de muncă, instruirii pentru 
creșterea capacității sole creatoore, culturalizării pentru satisfa
cerea necesităților spirituale mereu sporite, desfășurării activită
ților obștești pentru afirmarea lui tot moi plenară co cetățean 
ai societății noastre socialiste, trăirii mai dense a vieții de fami
lie pentru satisfacerea împlinirilor personale, pentru creșterea, 
educarea și instruirea urmașilor.

CU PROFUNDA RECUNOȘTINȚA FAȚA DE ÎNALTA PREȚUIRE 
Șl DEOSEBITA GRIJA DE CARE SE BUCURA DIN PARTEA CON
DUCERI! PARTIDULUI Șl STATULUI pentru că, de cînd se știe, 
minerul a simțit cu adevărat că este considerat ca om obia 
din momentul cind poporul muncitor condus de partid s-a ridi
cat la putere devenind stăpin pe destinele sale și pentru că in 
toți anii construcției socioliste el a simțit nenumărate dovezi 
ale unei griji deosebite, iar această ultimă și importantă mă
sură de mulți nici măcar bănuită, luată din proprie inițiativă de 
către conducerea de partid și de stat, vine să încununeze toate 
dovezile de pină acum ale grijii, dragostei calde și înaltei pre
țuiri care se acordă in țara noastră celor ce desfășoară in a- 
dincuri o muncă eroică pentru înflorirea multilaterală și prosperi
tatea patriei socialiste. Fiecare va înțelege mai bine de unde 
Izvorăște această dragoste și recunoștință dacă își amintește ce 
era viața minerilor in trecut — și nu a altor mineri ci a mineri
lor care trăiau in Valea noastră a Jiului. Unii le spuneau „guz
gani", alții „ocnași" sau ..robi ai pămintului". Oricum li s-ar fi 
spus, aceste expresii insultătoare aveau și o corespondență cu 
realitateo pentru că, intr-adevăr, mizeria pe care o îndurau mi
nerii și familiile lor era „moi neagră decit cărbunele", iar Valea 
Jiului era recunoscută aproape oficiol ca o „Vale a Plingerii". 
Oamenii care au trudit în adincurile Văii Jiului decenii de- 
rindul din noapte pină-n noapte, oamenii care nu aveau „ziuă

(Continuare in pag. a 4-a)

De-a lungul deceniilor de 
exploatare capitalistă s-au 
strins tomuri de documente ca
re stau mărturie condițiilor de 
muncă inumane la care erou 
supuși minerii. In extrasele pu
blicate mai jos, pe care le-am 
selectat pentru cititorii noștri 
sint oglindite unele din me
todele folosite de capitaliști 
pentru a stoarce profituri cit 
moi mari din exploatarea for
ței de muncă a minerilor, în
deosebi prin prelungirea zilei 
de lucru care uneori ajungea 
pină la 16 ore.

Lăsăm cititorii să tragă sin
guri concluzii din aceste ex
trase.

„Pînă în anul 1872 
nici o lege nu limita du
rata zilei de muncă în 
industrie. Legea emisă în 
acest an se mărginea să 
precizeze că timpul de 
muncă nu poate depăși 
16 ore zilnic. Dar nici a- 
ceastă „limită" n-a fost 
respectată. Numeroase 
documente recunosc fap
tul că minerii erau ne- 
voiți să presteze lunar 
36—40 zile muncă, lu-

„Avem toate condițiile materiale, forța de 
munca și capacitatea organizatorica pentru a 
îndeplini cn succes aceasta actinie importanta"

Interviu cu tovarășul dr. ing. PETRU ROMAN 
directorul general al Centralei cărbunelui Petroșani

Prin complexitatea problemelor pe care le ridica, prin im
plicațiile profunde pe care le are asupra întregii vieți a mu
nicipiului, trecerea la experimentarea programului de lucru 
de 6 ore in subteran pe întregul bazin carbonifer al Văii 
Jiului — expresie a preocupării permanente a conducerii parti
dului și statului pentru perfecționarea organizării producției 
și a muncii, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de

munca și de viață ale minerilor — ridică numeroase pro
bleme, a căror rezolvare necesită serioase eforturi din partea 
colectivelor de muncă de la exploatările miniere și a multor 
altor factori. In legătură cu aceste probleme de extremă im
portanță pentru Valea Jiului, am solicitat un interviu tova
rășului dr. ing. PETRU ROMAN, directorul general al Cen
tralei cărbunelui Petroșani.

ÎNTREBARE : Ce semnificații e- 
conomice și sociale are introduce
rea programului de lucru de 6 ore in 
subteran la exploatările miniere 
din cadrul Centralei cărbunelui 
Petroșani ?

RĂSPUNS : Introducerea schim
bului de lucru de 6 ore în mi
nele din Valea Jiului are multiple 
și deosebit de importante semni
ficații economice și sociale.

In primul rind, reflectă preocu
parea și grija permanentă a con- 
nucerii partidului și statului nos
tru pentru viața și munca mine
rilor, pentru continua ridicare a 
nivelului lor de trai. Prin reduce
rea duratei programului de lu
cru va crește timpul liber al sala- 
riaților, posibilitățile lor de recre- 
ere, de dezvoltare spirituală multi
laterală și de odihnă - elemente 
ale bunei stări materiale și cul
turale.

In al doilea rind, măsura lua
tă se înscrie pe linia generală de 
creștere a eficienței întregii acti
vități economice, caracteristică e- 
tapei actuale de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Noul program duce la mo
bilizarea rezen/elor, la obținerea 
de rezultate superioare, cu un e- 
fort fizic moi redus, la o folosire 
mai completă a capacităților de 
producție.

In al treilea rind, întrevedem 
o creștere a disciplinei, a ritmici
tății muncii, precum și a nivelului 
de organizare a producției.

Din punct de vedere econo
mic, introducerea noului program 
este și un examen serios ol capa
cității noastre de conducere și or
ganizare. Prin reușita acestei ac
țiuni, vom dovedi calitățile noas
tre de conducători oi procesului 
de producție.

In al patrulea rind, așteptăm 
ca acest program să sporească a- 
fluxul de muncitori spre unitățile 
noastre, fapt ce va contribui la a-

sigurarea forței de muncă necesa
re realizării sarcinilor de plan pre
văzute.

ÎNTREBARE : Ciți mineri vor be
neficia in Valea Jiului de avanta
jele ce decurg din aplicarea a- 
cestei măsuri ?

RĂSPUNS : Exploatarea minieră 
Paroșeni, experimentează de două 
luni programul redus de lucru în 
subteran.

Exploatările miniere Lonea, Pe- 
trila, Dilja, Livezeni, Aninoasa, Vul
can, Lupeni, Bărbăteni și Uricani 
vor aplica acest program înce- 
pind cu ziua de 6 decembrie a. c.

De reducerea programului de 
lucru beneficiază intregul efectiv 
de muncitori din subteran, pre
cum și personalul tehnic care lu
crează permanent în aceleași con
diții ca și muncitorii.

Numărul total ol salariaților 
beneficiari ai orarului redus depă
șește 16 mii.

ÎNTREBARE : Reducerea pro
gramului de lucru în subteran 
la 6 ore se experimentează - du
pă cum se cunoaște - de citeva 
luni la Exploatarea minieră Pa
roșeni. Ce concluzii a desprins 
consiliul oamenilor muncii al C.C.P, 
din experiența acestui colectiv ?

RĂSPUNS : Exploatarea minie
ră Paroșeni experimentează pro
gramul de lucru incepind cu data 
de 20 septembrie a. c.

Indicatorul de bază al activi
tății, cel al producției de cărbune, 
pe acest interval, se prezintă ast
fel :
- in decada a 3-a a lunii sep

tembrie - 918 tone peste plan ;
- in luna octombrie - 155 tone 

peste plan ;
- în luna noiembrie - 2000 

tone peste plan.
Cifrele confirmă că sarcinile de 

plan au fost realizate și depășite 
in condițiile noului program.

Experi ența minei Paroșeni conti

nuă să fie foarte atent analizată, 
atit de comitetul oamenilor mun
cii de la această exploatare, cit 
și de consiliul oamenilor muncii 
al Centralei.

Constatăm că trecerea la schim
bul de lucru de 6 ore a fost primi
tă foarte pozitiv de intregul co
lectiv al minei. Pregătirea te
meinică a acțiunii de introducere 
a schimbului de 6 ore, măsurile 
tehnice și organizatorice aplicate 
și urmărite ou creat condiții ca 
in obataje să se realizeze schim
bul la fața locului, să fie mai bine 
șl mai complet utilizat timpul de 
lucru, să se asigure o aprovizio
nare și deservire mai bună a aba
tajelor și a celorlalte lucrări mi
niere.

Din experiența colectivului ex
ploatării miniere Paroșeni se des
prind însă și unele probleme de 
care este necesar să ținem sea
ma.

Aici mă refer la necesitatea în
tăririi disciplinei, a respectării stric
te a programului și a folosirii com
plete a timpului de lucru, deci 
creșterea ponderii timpului produc
tiv, la stabilirea unor sarcini con
crete de lucru pentru personalul 
de regie. Este de asemenea, nece
sară deservirea promptă a locuri
lor de muncă sub toate aspectele.

Am desprins necesitatea întă
ririi supravegherii și controlului 
la locurile de muncă pentru res
pectarea tehnologiei de lucru și 
a normelor de securitate a mun
cii.

Este de luat în seamă, la gene
ralizarea programului redus de 
lucru în-subteran, necesitatea a- 
daptării sistemului informațional, 
coordonarea activităților de la su
prafață cu cele din subteran.

ÎNTREBARE : Ce cuprind în e- 
sență, măsurile luate de condu
cerea Centralei și de comitetele 
oamenilor muncii de la exploa
tări in vederea extinderii progra-

mului de lucru de 6 ore in subte
ran in intregul bazin carbonifer 
al Văii Jiului ?

RĂSPUNS : Măsurile la care se 
referă întrebarea dv. ou fost con
cretizate intr-un amplu și com
plex program, întocmit încă in 
luna decembrie a anului trecut 
cind a apărut liotărirea conduce
rii de partid și de stat in acest 
sens.

Programul a fost supus dezba
terii salariaților și a organelor 
colective de conducere și îmbună
tățit în urma propunerilor și a 
unor lucrări pregătitoare specia
le.

In esență, măsurile luate cuprind 
sarcini ca :

popularizarea acțiunii pen
tru a obține adeziunea și parti
ciparea salariaților, condiție esen
țială a succesului acțiunii ;

@ programarea și organizarea 
producției în noile condiții ;

® întocmirea programelor de 
funcționare, întreținere și repa
rație a utilajelor principale din 
dotare ;

©■ organizarea locurilor de 
muncă pentru o plasare optimă 
a fronturilor de lucru ;

® corelarea funcționării ex
ploatărilor cu regimul de lucru 
ol preparoțiilor și al sectoarelor 
auxiliare și de deservire ;

® organizarea transportului 
public de la domiciliu la exploa
tări ;

funcționarea unităților 
cantine, cămine etc.

Interviu realizat de 
C. MAGDALIN

(Continuare în pag. a 4-a)

DIN CRONICA
crînd și duminica, fiind
că... noțiunea de repaus 
duminical este necunos
cută de către mineri".

„Istoria Transilvaniei", 
II, Buc. 1961, p. 211).

voi.

lu„Sînt mineri care 
crează abia 8 ani, după 
care devin incapabili de 
muncă; datorită faptului 
că ziua de muncă este de 
12 ore, sînt așa de epui
zați că abia pot să se tî- 
rască pe drum, nu au nici 
o culoare, parcă ar veni 
din lumea cealaltă".

Transilvaniei, a fost săr
bătorită cu mare entu
ziasm sub semnul solida
rității internaționale a 
muncitorilor, pentru ob
ținerea zilei de muncă de 
8 ore. Mari demonstrații 
au avut loc în toate ora
șele mai de seamă : ...Pe
troșani, Baia Mare ș.a.“.

(Din Istoria Transilvaniei, 
vol. II, p. 223).

VREMII

(M. Toth-Gașpar, Condițiile 
de muncă și de viață ale mi
nerilor din Valea Jiului și lup
tele greviste pină la sfirșitul 
secolului XIX, in Acta Musei 
Napocensis, I 1964, p. 257-259).

— .... Ziua de 1 Mai
1890, ca și în restul

„... Deposedați... de 
dreptul de a-și apăra in
teresele, muncitorii au 
fost lăsați pradă bunului 
plac al comandanților 
militari și lăcomiei pa
tronilor. Ziua de lucru a 
fost prelungită la 10-12 
și chiar la 16 ore, plata 
orelor suplimentare a fost 
anulată în majoritatea 
întreprinderilor și s-a in
trodus munca suplimen-

tară. Pentru a ilustra fe
lul în care erau exploa
tați minerii din Valea 
Jiului, prin prelungirea 
duratei zilei de muncă, 
este sugestiv un pasaj 
din raportul direcțiunii 
minelor din Petroșani din 
17 noiembrie 1919 în ca
re se arăta : „Odinioară, 
minele au lucrat ziua și 
noaptea în două echipe 
de 12 ore, cu un timp 
net de lucru de 18 ore. 
Acum, în 1919 se lucrea
ză în două echipe a 8 
ore, adică 16 ore din ca
re însă numai 10-12 ore 
pot fi socotite ca de fapt 
lucrate".

copii au fost ne- 
să se angajeze la 
în mine, fabrici și 
pentru a-și cîștiga

lor grele de trai tot mai 
multe femei și tot mai 
mulți 
voiți 
lucru 
uzine
existența. Salariile fe
meilor și copiilor erau și 
mai mici ca ale muncito
rilor bărbați... In Valea 
Jiului, din cei 2 575 co
pii între 10-15 ani care 
lucrau la mină, unii din
tre ei și în schimburile 
de noapte, un număr de 
366 erau folosiți la mun
cile subterane..."

(Op. cit., p. 87).

(Din lucrarea .Valea Jiului
— file de istoric', p. 83).

„In perioada 1914- 
1918 din cauza condiții-

„Imediat după împin
gerea României în răz
boiul hitlerist Antonesc.u 
dă o serie de decrete- 
legi, potrivit cărora ziua 
de muncă poate fi pre
lungită de către patroni 
de la 10 la 16 ore pe zi".

(Op. cit., p. 211).

In ziua de 30 noiembrie 1971 a avut Ioc ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți conducători ai 
unor organe centrale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat proiec
tul de lege privind gospodărirea apelor în Republica Socia
listă România și proiectul de lege cu privire la regimul de 
stabilire a prețurilor și tarifelor. Ambele proiecte vor fi su
puse dezbaterii publice și prezenlate spre legiferare Marii 
Adunări Naționale.

Au fost examinate, de asemenea, proiectele de decret cu 
privire la asigurările de stat șj ța organizarea și funcțio
narea Administrației Asigurărilor (jc Stat, care urmează să 
fie supuse spre aprobare Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Comitetul Executiv a hotărî! reducerea, cu începere de 
la 1 decembrie 1971, a prețurilor cu amănuntul la aparatele 
de radio din producția internă în medie cu 22 la sută și la 
televizoare în medie cu 18 la sută. Comitetul Executiv a tra
sat Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini sarcina 
de a elabora un program de măsuri pentru reducerea pre
țului de cost, diversificarea producției de aparate de radio 
și televizoare, pentru mai buna organizare a activității cen
trelor de reparații în acest domeniu.

Comitetul Executiv a mai adoptat hotâriri cu privire la 
principalii indicatori tehnico-economici ai unor lucrări de 
investiții care urmează să fie puse în funcțiune in actualul 
cincinal și a stabilit măsurile ce trebuie luate de către mi
nistere, centrale industriale și întreprinderi pentru folosirea 
mai bună a capacităților de Producție, pentru pregătirea for
ței de muncă necesare și asigurarea condițiilor tehnico-orga- 
nizatorice pentru extinderea schimbului 
în industrie.

In încheierea ședinței, Comitetul 
P.C.R. a soluționat unele probleme ale

doi și trei de lucru

Executiv al C.C. al 
activității curente.

In pagina a 2-a

Ce avem de făcut ca
totul să meargă bine ?
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DIN EXAMENUL 
PAROȘENIULUI J

m Kii Mir in mm un
Fiecare filă a istoriei mine

ritului industrial din Valea 
Jiului, pînă in anii socialis
mului evidențiază luptele 
dirze, adeseori extrem de 
violente și de mare amploare 
desfășurate de mineri pentru 
condiții de viață și de mun
că mai bune printre care 
lupta pentru 8 ORE DE 
MUNCA s-a înscris ca o per
manență.

Pentru obținerea acestui 
■deziderat major, minerii au 
organizat un număr impre
sionant de greve, demons
trații de stradă, mitinguri și 
alte acțiuni de protest in- 
fruntind cu curaj bărbătesc 
teroarea sălbatică a organe
lor de represiune burghe- 
zo-moșierești, dăruindu-și cu 
generozitate singele, riscin- 
du-și libertatea și chiar via
ța. Da, pentru condiții dc 
trai și de lucru omenești, 
pentru reducerea timpului 
suplimentar de lucru, care 
constituia una din principa
lele metode de exploatare 
nemiloasă folosite de patro
nii minelor, muncitorii din 
Valea Jiului au înfruntat, e- 
roic gloanțele și baionetele, 
închisorile și lagărele, capi
taliste, au vărsat din belșug 
singe, au indurat multe sufe- 
rinți și umilinți, și-au riscat 
ce aveau mai scump — li
bertatea și viața.

Incepind cu greva din anul 
1892 cunoscută ca cea mai 
mare manifestare de luptă 
a minerilor din Valea Jiului, 
in toți anii care au urmat

pînă la insurecția armată de 
la 23 August 1944 minerii au 
organizat — in ciuda legilor 
excepționale — puternice ac
țiuni greviste care au fost 
înăbușite cu forța armată. 
Îndeosebi in perioada anilor 
1915 — 1920 grevele mineri
lor din Valea Jiului îndrep
tate împotriva exploatării

8 ore de mancă
o speranță!

ff ore de muncă

Ce a fost Lu penii in au
gust 1929 se știe: o adevă
rată baie de singe muncito
resc. Ce a urmat după a- 
ceastă eroică grevă, de ase
menea se știe: o prigoană 
sălbatică a minerilor, a ce
lor mai buni dintre ei. Dar 
minerii nu au încetat lupta. 
Avind in frunte pe comuniști 
ei au organizat in continua
re acțiuni îndrăznețe îndrep
tate atit împotriva vieții de 
mizerie și exploatării crîn- 
cene cit și împotriva forțe
lor reacționare care tirau ța
ra pe calea fascizării, împo
triva invadării României de 
către cotropitorii hitleriști și 
a atragerii ei în războiul 
dezlănțuit contra Uniunii S< 
vietice.

Acum, cind pe baza hote 
rirîi conducerii partidului și 
statului minerii din Valea 
Jiului se pregătesc să trea
că la programul de lucru 
de 6 ore in subteran, fără 
diminuarea ciștigurilor, ei 
văd în această măsură nu nu
mai o încununare victorioasă 
a luptelor eroice duse dece
nii de-a rindul de înainta
șii lor, ci și o vie manifesta
re a înaltei prețuiri a mun
cii de miner și a grijii deo
sebite pe care societatea 
noastră o poartă celor care 
muncesc în adîncuri, o do
vadă a forței economice cres- 
cinde a statului nostru socia
list, o expresie a spiritului 
de echitate socialistă.

M. CRISTESCU

o împlinire!
sîngeroase, împotriva vieții 
de mizerie au avut un puter
nic caracter combativ. ^Gre
va din Valea Jiului din 22-29 
martie 1920 — scria ziarul 
.Socialistul" din 7 aprilie 
1920 — atit prin amploare 
cit și prin combativitate a 
fost una din cele mai mari 
mișcări muncitorești din Ro
mânia, din perioada ianua-, 
rie — aprilie 1920. Petroșa
nii a fost botezul de singe al 
proletariatului din aceasta 
localitate in lupta cu oligar
hia românească, minjită de 
sus pînă jos de slngc munci
toresc".
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2 Steagul roșu
Mrencuni l nrrrMnntr îmi

CE AVEM DE FACET
CA T O I I i SA III E A K <■ A BINE?

Radiografia zilei de muncă
in regimul de

Incepind cu luna decembrie 
1971. la toate expluat&riic mi
niere din Valea Jiului sc va 
trace la experimentarea lucru
lui în subteran In 4 schimburi 
dt <> ora la frontul dc huni- 
Aplicarea duratei schimbului 
dc 6 ore la frontul dc h>- . •> 
va face concomitent la toate 
exploatările miniere, penii o ■' 
se putea crea condiții optime 
dc transport în comun și a se 
e\itQ deranjamentele confu
ziile.

S-a stabilit ca dată dc înce
pere a noului program dc h«- 
cru ziua de 8 decembrie. S-a 
ales această zi din cauză câ ca 
cade într-o luni — început dc 
Făptămfnă — cînd se creează 
posibilități optime dc organi
zare a schimburi)-" de lucru. 
Mră perturbarea procesului dc 
producție.

Programul de lucru în schim
buri cu durata dc 6 ora sc a- 
plică tuturor muncitorilor care 
lurraază in subteran, indife
rent de locul de muncă în căra 

desfășoară activitatea — a- 
«urdhnți, regie, locuri dc muncă 
fixe, întreținere, deservire — 
și indiferent de modul dc re
tribuire (salarizare in acord sau 
regie).

Programul de lucru în schim
buri cu durata de 6 ore se a- 
plică și personalului de supra
veghere și control — suprave
ghetori, artificieri, maiștri și 
pom maiștri-

Muncitorii dc la suprafața 
minelor iși vor desfășura acti
vitatea în regimul dc lucru exis- 

3tent in prezent, adică în 
> himburi de cîte 8 orc.

Pentru începerea zilei de lu- 
ru se fixează pentru toate ex

ploatările miniere ora fi dimi
neața.

,r> graficul de mai jos, 
sîm redate regimul și durata 
schimburilor de lucru pentru 
muncitorii din subteran și pen- 
fru muncitori: de Ia suprafață.

Cele 4 schimburi de lucru 
in subteran au următorul 
gim de lucru ;

SCHIMBUL I : începe la 
6 și se termină la ora 12

SCHIMBUL 11 : începe la 
12 și se termină la ora 18 ;

SCHIMBUL HI : începe la ora 
18 și se termină la ora 24 ;

SCHIMBUL IV : începe la ora 
24 și se termină la ora 6.

Intrarea și ieșirea muncito
rilor din mină nu sînt cuprin- 
re în durata de 6 ore a schim
bului de lucru, deci se 
afara acestui timp.

Regimul de lucru al 
terilor de la suprafață 
neschimbat, astfel ;

SCHIMBUL 1 ; începe la 
6 și se termină la ora 14 ;

SCHIMBUL II t începe la 
14 și se termină la ora 22 ;

SCHIMBUL III : începe la 
22 și se termină la ora 6.

Pentru ducerea la îndcplini- 
a holărîrii de trecere la a- 

p'icarea durate’ schimbului de 
t ore la frontul de lucru în 
subteran, este necesar ca :
• fiecare muncitor din sub

teran. indiferent de locul de 
muncă unde își desfășoară ac
tivitatea, sâ primească de la 
«inducerea sectorului în care 
lucrează, pînă la data de 1 
decembrie 1971. o înștiințare 
s< risă, personală, prin care i se 
aduci la cunoștință locul de 
-muncă unde trebuie sâ lucreze 
incepind cu data de 6 decem
brie 1971. schimbul de lucru 
in care este repartizat, și ora 
cînd trebuie sâ fie prezent la 
locui său de muncă ;
• la băile muncitorești se 

vor afișa, în loc vizibil, progra
mul de distribuire a apei cal
de și regimul de funcționare 
n vestiarelor în condițiile nou
lui program de lucru ;
• la lămpârii se va afișa în 

locuri vizibile programul de 
distribuire a lămpilor și măști
lor individuale pentru fiecare 
schimb, precum și programul 
de predare a acestora la sfîrși- 
tuj schimbului de lucru;

era

face în

munci- 
râmîne

ora

ora

ora

iv puț de 
a personalului, atit la cele de 
1« cît și la cele oarbe, va fi 
afișat programul de începere 
,i transportului dc persoane 1b 
intrarea în mină și la ieșirea 
din mină. Programele dc in
trare sc vor afișa în rampele de 
lj .! de puțurilor principale 
și în rampele superioare la pu
țurile oari>e, iar programele de 
ieșire se vor afișa alit în ram
pele de bază cît și în cele in
termediare dc la puțurile 
care se execută transportul de 
personal.

Acolo unde transportul mun
citorilor pe galerii se execută 
. u cărucioare dc transport — 
jx?ni;u locurile dc muncă înde
părtate — programul de pleca
re a trenurilor de personal în 
subteran se va afișa în locuri 
vizibile, atît în gările dc ple
care de la puțuri spre locurile 
de muncă, cît și în cele de ple
care de la locurile de muncă 
spre puțurile de ieșire. Momen
tele dc p'ecarc a trenurilor se 
stabilesc astfel ca la orele fi. 12, 
18 și 24 muncitorii să poală a- 
junge la locurile lor de muncă.

Pentru satisfacerea nevoilor 
de transport ale muncitorilor 
care utilizează mijloacele de 
transport în comun, aparținînd 
l.G.C. Petroșani sau exploată
rii. s-au întocmit programe de 
funcționare a acestor mijloace 
de transport corelate cu necesi
tățile noului regim al schim
burilor pentru fiecare traseu 
linîndu-sc seama de orale de 
program stabilite, de distanțele 
de parcurs precum și de numă
rul muncitorilor ce trebuie 
transportat în fiecare schimb.

Programele de funcționare a 
mijloacelor de transport în co
mun cuprind și ora plecării 
primului și a ultimului autobuz 
spre exploatare, și ora de ple
care a primului și ultimului 
autobuz de la exploatare pen
tru fiecare traseu. La întocmi
rea programelor s-au avut în 
vedere și necesitățile de de
plasare ale muncitorilor de Ia 
suprafață, care au un regim de 
începere a schimbului diferit 
de al muncitorilor din subte
ran pentru schimburile II și 
III, care încep de la ora 14 șl 
de la ora 22

Pentru asigurarea servirii 
meselor la cantină, s-au orga
nizat cantinele, astfel ca toți 
muncitorii abonați să poată fi 
serviți în condiții optime. S-au 
întocmit și afișat programe de 
servire a mesei pentru fiecare 
cantină, corelate cu regimul 
schimburilor. Programele cu
prind ora de începere a servi
rii mesei pentru fiecare schimb 
și durata timpului de servire. 
La întocmirea programelor s-a 
avut în vedere regimul diferit 
al schimburilor pentru munci
torii din subteran și de la su
prafață. Ele sînt corelate cu 
programele de funcționare a 
mijloacelor dc transport în 
comun, unde s-a ivit această 
necesitate.

Programele de funcționare a 
cantinelor sînt afișate in sălile 
de mese.

In scopul desfășurării norma
le a vieții fn căminele de ne- 
familiști, a evitării dezordinei 
și a deranjării locatarilor este 
necesar ca prin comitetele de 
cămin, să se reorganizeze re
partizarea locatarilor în camere 
și chiar pe etaje astfel ca în 
fiecare cameră și chiar pe a- 
același etaj să locuiască 
numai muncitori din același 
schimb. Această organiza
re. reduce la minimum sau 
elimină complet deranjarea lo
catarilor care se odihnesc de 
către cei care vin de la servi
ciu. in special Ja orele 22 și 24.

La fiecare cămin s-a întocmit 
un program de acces în cămin, 
corelat cu regimul schimburi
lor de lucru și afișat la intra
re. De asemenea, este necesar 
să se afișeze lista locatarilor 
căminului, cu locul de cazare 
— cameră, etaj.

ntru dcsjășwnirca nctivi- 
fn schimburi cu durata 

5 orc la frontul de lu
cru fn subteran, pe baza con- 
chizrflor reieșite în urma cx- 
penmemării acestui regim de 
lucru la E. M. Paroșeni și 

Af. Anina, au fost scoase 
evidență citcva importau- 
sarcini care ruin celor cc 

prestează schimbul redus.
Prin durata schtmbnhn dc 

5 ore la jrontul de lucru, sc 
înțelege prestarea efectua a 
muncii, timp dc 6 orc, la lo
cul de muncă. Asta inseam- 
nă iâ schimbul sc realizează 
la locul dc muncă prin pre
darea și primirea, in mod o- 
prrativ. a acestuia.

Înainte de intrarea in 
schimb, prczcnlați-vă la apel 
in .(ala mao-trului miner din 
schimbul dv. de lucru, pen
tru a fi jwnlat și a primi 
sarcinile pe care trebuie să 
Ic executați.'

Aplicarea duratei schimbu
lui de 6 ore la frontul de lu
cru in subteran, se face fără 
modificarea normelor și fără 
reducerea salariului tarifar. 
( a urmare, pentru realizarea 
< iștigului, este necesar < a toți 
muncitorii care lucrează în a- 
eord să-și realizeze normele 
stabilite in cele 6 ore de 
muncă.

Realizarea normelor slabi-

Iile ji di pâțin’a lor, csle po
sibilă dacă .

4 SC utilizează din plin 
timpul dc lucru dv 6 orc In 
Jrontul de lucru;

se îmbunătățește orga
nizarea lucrului la locul de 
muncă, reduclnd timpii ne
productivi;

4 se suprapune exeruto- 
rea unor operații de In fron
tul de lucru;

salariul tarifar, se poate asi
gura numai prin depășirea 
normelor stabilit'- pentru fie
care loc dc muncă. Depăși
rea normelor se poate rea
liza numai prin mobilii arca 
intregului colectiv de munci
tori din brigadă.

Muncitorii dc la posturile 
fire, ile la deservire, trebuie să 
respecte cu strictețe programul 
dc lucru stabilit și regimul

Premisele
îndeplinirii normelor
4 fiecare muncitor depu

ne stăruință in executarea 
lucrărilor care i-au fost re
partizate in timpul ce i-a 
fost fixat;

4 se respectă fazele pro
cesului tehnologic stabilite 
pentru fiecare loc de muncă 
și se previn, mai ales (sau 
se înlătură cit mai urgent, 
eind survin), avariile și în
treruperile procesului dc lu
cru. De asemenea, cade in 
datoria celor tn drept de a 
preveni orice accidente teh
nice sau umane.

Un elftiff, mai mare dectt

schimburilor. Să se prezinte 
la locul de muncă lu timpul 
stabilit și să folosească între
gul schimb dc ti ore pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
le-au fost repartizate.

Obfinerea salariului 
grai pentru muncitorii 
rizafi in regie, se 
numai în cazul cînd 
in care lucrează fși realizea
ză sarcinile de plan stabilite. 
De aceea, este necesar ea toți 
muncitorii care lucrează in 
regie, sâ depună .stâruinfă 
pentru a-și îndeplini sarci
nile proprii și sâ asigure lo-

care

inte- 
sala- 

asigură 
sectorul

SPJCjriCKRf

< urile de muncă cu 
lele necesare !

MUNCITORI DIN
imSi

Pentru a reuși în

materia-

SUBTE-

acțiunea 
de reducere a timpului dum
neavoastră de lucru zilnic cu 
25 la sută (2 ore):

+ fiți disciplinați la ves
tiare, baie, lămpărie, puțu
rile șt gările de transport 
personal!

4 prezentați-vă la timp la 
locul de muncă și depuneți 
stăruinfă pentru realizarea 
normelor de muncă, asigu- 
rindu-vă in acest fel ciștl- 
gul integral!

4 in timpul schimbului, 
nu irosiți timpul, respectați 
cu strictețe fazele procesului 
tehnologic și normele de teh
nica securității și ale pro
tecției muncii!

+ executați lucrări de ca
litate !

+ aduceți la cunoștința 
personalului de supraveghere 
și control toate neregulile ce 
le observați fn timpul schim
bului și cereți să se. ia ime
diat măsuri de remediere !

+ la sfirșilul fiecărui 
schimb de lucru, nu părăsiți 
întreprinderea pînă nu rapor
tați maistrului miner modul 
cum v-ați realizat sarcinile 
pe care le-ați primit la în
ceputul schimbului!

In legătură cu introducerea programului de lucru de 6 ore

Specialiștii din Centrala cărbunelui
își spun punctul de vedere

• Ptrghiile asupra cărora se poate acționa pentru execu
tarea operațiilor în timp util, cu maximă eficiență • Co
dul de etică minieră care trebuie respectat întocmai © Ce 
trebuie făcut pentru ca cele 360 de minute de lucru să ai
bă acoperirea în aur a
premise trebuie pornit pentru îndeplinirea planului de 
producție, realizarea normelor și a unor cîștiguri bune.

randamentelor înalte © De la ce

Aplicarea programului dc lu
cru în schimburi cu durata de 
6 orc la frontul de lucru, tre
buie să ducă la întărirea dis
ciplinei în muncă, la respec
tarea normelor de tehnica secu
rității și protecția muncii, în 
scopul evitării avariilor tehni
ce și accidentelor umane. Acest 
lucru este posibil, întrucît se 
creează muncitorilor condiții 
mai bune de viață și de mun
că, redueîndu-se timpul dc lu
cru la front cu 25 Ia sută și 
sporind în aceeași proporție 
timpul de odihna. De aseme
nea, un important număr de 
muncitori de la fiecare exploa
tare vor lucra numai în schim
buri de zi cuprinse între orele 
G—24.

Pentru evitarea avariilor teh
nice și a accidentelor umane 
este necesar ca la fiecare' loc 
de muncă să se respecte ur
mătoarele i

fazele procesului tehno
logic prescris și să se execute 
în ordinea stabilită;

4 să se acorde timpul ne
cesar pentru revizia și repa
rarea utilajelor și instalațiilor 
de la locul de muncă, conform 
programului de revizii și re
parații aprobat;

4- sâ se execute copturirca 
locurilor de muncă, controlul 
atmosferei și a conținutului de 
gaze la intervalele prevăzute de 
norme;

4 să se aprovizioneze locu-

4- să sc aplice cu strictețe 
armarea prevăzută de mono
grafii pentru fiecare loc de 
muncă;

4 să se mențină în stare 
bună accesul la locurile

Atenfia să fie trează și asupra

PROTECȚIEI MUNCII 
Șl TEHNICII SECURITĂȚII

rile dc muncă cu materialele 
necesare, la timp pentru a evita 
munca !n asalt;

să se respecte instrucțiu
nile de utilizare a utilajelor 
de tăiere, perforare și încăr
care mecanizată;

♦ să se folosească cu ma
ximum dc eficiență mașinile de 
tăiat, cele de perforat și în
cărcat, precum și complexele 
de susținere cu care sînt do
tate locurile de muncă în sco
pul reducerii efortului fizic 
a creșterii randamentelor;

de

ac-

do- 
fie

muncă precum și căile de 
raj;

4* sculele cu care sînt 
tate locurile de muncă, să
în stare bună și în cantități 
corespunzătoare, pentru asigu
rarea unei activități normale 
la locul de muncă;

4 în timpul fiecărui schimb,

este necesar să se execute toa
te fazele procesului tehnologic 
prevăzute pentru locul de mun
că și să se închidă ciclul, ast
fel ca la sfîrșitul fiecărui 
schimb locurile de muncă să 
rămînă armate;

4- să nu se părăsească locul 
dc muncă înainte de sosirea 
muncitorilor din schimbul ur
mător și predarea locului de 
muncă. La predarea locului de 
muncă se vor comunica schim
bului, toate observațiile și e- 
.vcnimcntele de seamă ce au 
avut loc în tot timpul schim
bului care se termină precum 
și oxidul cum au fost ele re
zolvate.

Luînd măsuri de respectare 
a indicațiilor de mai sus, sc 
evită avariile tehnice și acci
dentele umane iar activitatea 
la frontul de lucru se poate 
desfășura în condiții normale, 
creindu-se astfel posibilitatea 
realizării și depășirii normelor 
și a planului de producție.

Modele de organizare
a locurilor de muncă,

în noua conjunctură■

orc 
Iu
ta 

vo-

Trecerea Ia durata dc 6 
a schimbului la punctul de 
cru in subteran, necesită 
la fiecare loc dc muncă 
fumul dc lucrări să fie efec
tuat intr-un timp mai scurt cu 
2 ore pc schimb, fără schim
barea indicatorilor stabiliți pen
tru locul dc muncă respectiv. 
(Ne referim, în special, la nor
mele și la salariul tarifar).

Pentru executarea operațiilor 
în timpul unui schimb dc lu
cru dc 6 ore sc poate acționa 
asupra mai multor factori, din
tre care o importanță deose
bită prezintă adaptarea orga
nizării Jocului de muncă la 
programul dc 6 ore, ținînd cont 
de specificul fiecărui loc de 
muncă și de cerința ca reali
zarea normelor să sc mențină 
cel puțin la nivelul anterior 
introducerii noului regim de 
lucru. In acest scop, se vor 
lua o scamă dc măsuri, intre 
care cele mai importante sînt :

4* eliminarea pierderilor de 
timp, atît la executarea ope
rațiilor, cît și la trecerea de 
Ia o operațiune la alta, prin- 
tr-o organizare mai bună a lu
crului:

4 eliminarea stagnărilor din 
cauza defectelor de natură e- 
lectromccanică prin executarea 
unor revizii și reparații de bu
nă calitate și la perioade sta
bilite prin program;

4* eliminarea pierderilor de 
timp pentru transportul mate
rialelor de către brigadă, prin 
organizarea activității dc apro
vizionare in schimbul IV, ast
fel ca locurile de muncă să 
fie în permanență aprovizio
nate cu materiale;

4 crearea unor rezerve de 
piese de schimb și de utilaje 
(motoare, angrenaje, turbine, 
stații de acționare și de întin
dere pentru transportoare, cu
țite de combină, burghie, con
tacte pentru întrerupătoare etc.) 
în puncte fixe, dinainte stabi
lite, în imediata apropiere a 
Jocului de muncă, pentru scurta
rea la maximum a duratei in
tervențiilor in cazul defecțiu
nilor accidentale;

4- preluarea și predarea din 
mers a locului de muncă, în
tre schimbul care părăsește lo
cul de muncă și cel cc intră 
la locul de muncă.

Comparînd durata desfășură
rii operațiunilor la săparea u- 
nei galerii în steril în regimul 
cu durata de 8 ore pe schimb 
și durata acelorași operații în 
regim cu durata de 6 ore pe 
schimb, se constată că în ca
zul schimbului de 6 ore durata 
operațiilor este cu pînă la 25 
la sulă mai mică.

Această reducere a 
operațiilor se poate 
prin :

4 utilizarea unor 
loara în perfectă stare de func
ționare, pentru a fi posibilă în
lăturarea pierderilor ■ de timp 
cauzate de schimbarea perfo
ratoarelor care se defectează în 
timpul operației de perforare:

4- asigurarea unei presiuni 
optime de lucru a aerului com
primat și a apei;

4 garantarea unui stoc su
ficient de burghie în bună 
stare;

4- utilizarea coloanei telesco
pice la operația de perforare,

duratei 
realiza

perfora-

spre a sc realiza o pv< iun» 
tonblantâ pc fundul găurii de 
mină și pentru a micșora efor
tul fizic ui muncitorului;

< aplicarea unor scheme de 
pușcare prin care sâ sc redu
că volumul excavat cu ciocanul 
de abataj la îndreptarea tava
nului, a pereților, a frontului 
și a vetrei;

folosirea unei grinzi lon
gitudinale pentru economie de 
timp dc muncă și în scopul 
>nu-șorârii efortului fizic al 
muncitorilor la montarea armă
turii;

4 depozitarea materialelor 
in apropierea locului de mun
că, pentru a reduce timpul a- 
feclat transportului acestora.

In ceea cc privește scurta
rea duratei operațiilor la aba
tajele cameră, pentru încadra
rea în durata schimbului dc 6 
ore, aceasta sc poate obține 
prin aceleași măsuri privind i 
starea perforatoarelor și a bur- 
ghielor, presiunea aerului com
primat, îmbunătățirea scacmei 
de pușcare și depozitarea ma
terialelor in apropierea frontu
lui de lucru. In plus, la aba
tajele cameră se poate scurta 
durata operațiilor și se poate 
reduce efortul fizic al munci
torilor la manevrarea vagone- 
telor și la încărcarea din fos- 
togol prin ; mecanizarea ma
nevrei vagonetclor, cu trolii, șl 
prin acționarea mecanică a gu
rii de rostogol.

In cazul abatajelor frontale, 
organizarea judicioasă a desfă
șurării operațiilor la frontul de 
lucru se poatp realiza prin ur
mătoarele măsuri l

4- suprapunerea operațiilor 
în front;

4 efectuarea reviziilor și a 
reparațiilor de calitate și pe 
bază de program, la utilajele 
din dotarea locului de muncă}

4- aprovizionarea ritmică eu 
materiale.și depozitarea acesto
ra în apropierea frontului, la 
distanțe stabilite prin program)

4 mecanizarea manevrei va- 
gonetelor cu trolii și a încăr
cării vagonetclor din rostogoli

4- ușurarea și scurtarea ope
rației de ripare a transporto
rului la front, prin așezarea 
unor bucăți de seîndură din 2 
in 2 m sub transportor, care 
— prin udare — ușurează gli
sarea acestuia spre front:

4 folosirea unor suporți cu 
role pentru susținerea și pen
tru ghidarea cablurilor și a 
furtunurilor combinei, spre a 
evita oprirea combinei pentru 
descurcarea acestora la fiecare 
cursă.

Menționăm că, o dată cu tre
cerea la durata schimbului de 
6 ore la locul de muncă în 
subteran, conducerile sectoare
lor au întocmit programe de 
lucru în care vor ține scama 
de specificul fiecărui loc de 
muncă in parte. Aceste pro
grame au fost și sînt prcluerate 
cu membrii fiecărei brigăzi fn 
parte, pentru cunoașterea în a- 
mănunțime a modului de des
fășurare a lucrului la front

Prin aplicarea măsurilor in
dicate/se vor putea realiza nor
mele de lucru stabilite pentru 
fiecare loc de muncă în timp&l 
schimbului cu durata dc 6 ore 
la frontul dc lucru în subteran.

La realizarea acestei pagini au contribuit, din Centrala 
cărbunelui :

ing. Pompiliu Merfu, ing. Alexandru 
Postolache, ing. Arcadie Fodor
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Verificați la locul de 
muncă dacă schimbul in care 
ați fost programat să lucrați, 
incepind cu data de ti de
cembrie 1971, comunicat in 
scris de către conducerea 
sectorului, corespunde cu im- 
purțirea făcută de către șe
ful de brigadă. In caz de 
nepotrivire, cereți conducerii 
sectorului in care vă desjă- 
șurați activitatea să vi se 
spună precis schimbul de lu
cru și locul de muncă unde 
trebuie, să vă prezentați.

+ Dacă vă deplasați la 
exploatare cu mijloace de 
transport in comun, consul
tați programul de circulație 
a acestora, afișat, atit pen
tru sosire cit și pentru ple
care.

4 Nu căutați să sosiți in 
stafia de plecare pentru a 
lua ultimul autobuz, căci s-ar 
putea să nu mai aveți Ioc și, 
din această cauză, să intir- 
ziați de la serviciu.
* Consultați programul de 

funcționare a băilor munci
torești și a vestiarelor .și nu 
vă prezentați la baie in a- 
fara prevederilor acestor pro
grame, care sînt afișate tn lo
curile vizibile din băi și din 
vestiare.

4 Consullafi programul de 
distribuire a lămpilor și a 
măștilor individuale, afișat la

ghișeele de distribuire sau la 
intrarea in lămpărie cu au
toservire, și prezentat i-uă la 
lâmparii pentru ridicarea și 
pentru predarea lămpilor con
form programului. Pentru a 
evita aglomerația, nu aștep
tați să ridicați lampa mas
ca in ultimele minute, îna
intea închiderii lămpăriei.

4 Consultați programul de 
plecare a trenurilor de per
sonal, afișat in gurile de ple
care, și prezentați-vă la timp 
la locul de îmbarcare; tn caz 
contrar riscați să parcurgeți 
distanța de la puț la locul 
dv. de muncă pe jos și sâ nu 
fiți present la locul de mun
ca la oru stabilită.

Sfaturi utile pentru 
cei ce lucreară la front

+ Consultați programul de 
funcționare a puțului pentru 
transportul de personal la 
intrare, afișat in rampa de la 
suprafață, pentru pufurile la 
zi, și in rampa superioară la 
puțurile oarbe și prezenta
ți-vă la puț in limita pro
gramului. Evitați a vă pre
zenta la puf pentru a intra 
în subteran in ultima instan
ță, la ultimele manevre cu 
personal ale coliviei. Numai 
dacă respectați aceste indica
ții, transportul pe puț se va 
desfășura in condiții normale, 
fără aglomerări.

4 Prezentați-vă la momen
tul oportun pentru a prelua 
locul de muncă de la schim
bul anterior, și nu părâsifi 
locul de muncă înainte de 
terminarea schimbului și îna
inte de sosirea muncitorilor 
din schimbul următor.

4 La părăsirea locului de 
muncă, după terminarea 
schimbului, circulați numai 
pe traseele stabilite de con
ducerea sectorului, pe dru
mul cel mai scurt, către pu
ful de ieșire.

4 Fiți disciplinați alit la 
locurile de așteptare, in ram
pele pufurilor,’la intrare și

la ieșire, 
sunai, cit 
circulație, 
de ieșire 
păslrlnd liniștea 
tind ordinele și dispozițiile 
dale de personalul de supra
veghere.

+ Cereți și tovarășilor dv. 
care că însoțesc, să fie dis
ciplinați !

+ Respectați programul U' 
servire a mesei, afișat lu 
fiecare cantină. Eventualei-- 
defi'-iențe și observații cliscu- 
tați-le numai rii responsabi
lul >antinei, nu cu persona
lul de deservire.

4 Păstrați liniștea și ordi
nea în cămine, ntît la ple
carea in serviciu cit și la 
sosirea de Ia serviciu, pentru 
a nu deranja locatarii din 
alte schimburi, care se odih
nesc !

+ Adresați-ră conducerii 
sectorului in care lucrați cu 
toate problemele considerate 
nu îndeajuns de bine clari
ficate. ce privesc pro
gramul de ti ore fn sub
teran, in 4 schimburi de lu
cru. Conducerea sectorului 
are obligația de a vă da toa
te lămuririle și de a vă re
zolva toate problemele pen
tru desfășurarea mici activi
tăți normale, in concordanță 
cu programele stabilite.

in gările de per
și pe traseele de 
respectind, ordinea 
sau de intrare, 

și resțiee-
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gramul de lucru dc 6 orc înLo loote eiplootârile miniere din Valeo Jiului - exceptind 
Faroșeniul — se foc in aceste iile multiple și intense pregătiri 
in vederea trecerii la programul de lucru de 6 are in subteran, 
finind seama că importanta măsură luată de partidul și statul 
nostru - in lumma hotaririlor Congresului al X-lea al P.C.R. — 
se aplica experimental la mina Paroșeni, de două luni, cu bune 
rezultate, om socotit ulii că experiența acestui colectiv, învăță
mintele, concluziile deja conturate să fie făcute cunoscute citito
rilor noștri de la celelalte mine din bazin. In acest scop, redac
ția, împreună cu comitetul de partid al minei au organizat re
cent la Poroșeni o masă rotundă cu participarea factorilor in- 
sestiți cu răspunderea oiganizării și conducerii activității de pro
ducție - care au ovul de rezolvat probleme in perioada trece
rii la regimul redus de muncă in subteran.

In cele ce urmează, dăm cuvintul participanților la dezba
teri, după care, in final, vom incerco să facem o sintetizare a 
principalelor idei desprinse in legătură Cu tema pusă in discuție.

Ing. Dan Surulescn I
directorul exploatării:

-Aș dori sâ încep cu pregă
tirea condițiilor tehnico-organj- 
zatorice in vederea trecerii la 
programul redus de lucru dc 6 
orc in patru schimburi. Comite
tul de partid și comitetul de di- 
recțjrc. întregul personal tehnic- 
administrativ dc la mina noas
tră s-a preocupat de această 
problemă încă din cursul a- 
nului 1970. Primele discuții 
le-am avut în luna decembrie 
a acelui an după care noi. în 
comitetul de direcție, am tra
sat sarcină serviciului tehno
logic pentru a întocmi un stu
diu. Acest studiu a fost discu
tat în comitetul de direcție în 
mai multe variante, insistîndu- 
sc asupra variantei actuale de 
lucru constînd din patru schim
buri din care trei direct pro
ductive și unu] de revizn-repa- 
rntii. Pe plan tehnico-organi- 
zatoric am avut in vedere ac
tuala capacitate și actualul flux 
de transport, nc-am uniformi
zat posibilitățile de realizare a 
aceluiași indiiator de plan în 
6 ore. după care am acționat 
concret pentru crearea condi
țiilor propice pentru trecerea 
la acest schimb redus. Formele 
organizatorice le-am definitivat 
fn mai multe discuții cu șefii 
de sectoare și mecanicii de sec
toare, iar în ultima parte a pe
rioadei de pregătire, respectiv 
cu două săpîâmîni înainte dc 
trecerea la programul redus, 
E-a făcut o prelucrare esențială

cu fiecare salariat, pentru fie
care ioc de muncă și cu fie
care grup de oameni. La aceas
tă prelucrare au participat toa
te organele politice, indrumînd 
șj sprijinind conducerea admi
nistrativa. Prelucrarea a fost 
făcută alîl la locul de muncă 
cit și în sala dc apel, punîn- 
dn-se accentul, bineînțeles, pe 
reorganizarea necesară pentru 
trecerea la acest program.

Neslăbită din preocupările 
noastre a fost realizarea unei 
supravegheri tehnice corespun
zătoare pe schimburi și un con
tact direct cu partea adminis
trativă și direct cu muncitorii, 
în vederea rezolvării tuturor 
problemelor ridicate de dînșii. 
Deservirea s-a făcut cu ma
ximă operativitate și categoric 
că și rezultatele pe care le-am 
obținut din prima zj au fost 
Integrale, la înălțimea sarcini
lor de plan. A doua zi, depă
șirea a fost de trei tone, iar 
fn a treia zi, deja, depășirea 
s-a ridicat la peste 150 tone 
reușind ca în ;rima decadă de 
trecere la 6 ore să dăm peste 
plan 1 500 de tone. Luna ur
mătoare (octombrie — n. n.) 
ne-am realizat și depășit sar
cinile de plan cu circa 150 to
ne, iar în noiembrie, deja a 
treia lună cu program redus 
dc 6 ore rezultatele depășesc 
nivelul sarcinilor cu peste 2 000 
tone.

La noi, cîteva soluții optime 
sc impun atenției. Este vorba 
dc îmbunătățirea în primul 
rînd a sistemului informational 
Intern asupra realizării schim
bului IV de deservire, de fapt 
un raport informational efec
tuat în jurul orei G pentru ca 
schimbul și transmiterea lucru
lui să se facă din mers. Am 
reușit să găsim înțelegerea oa
menilor în prelucrarea acestor 
sarcini. La rîndul nostru, am 
căutat să remediem urgent toa
te deficiențele și carențele ca
re au apărut în activitatea zi
lei și am urmărit și comuni
cat zilnic la toate nivelele re
zultatele obținute.

Comitetul dc direcție a avut 
de rezolvat foarte multe pro
bleme. O problemă era legată 
In special de deservire. Apâ- 
rînd un schimb în plus, prin 

9
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Împărțirea zilei în patru pârli 
a șase orc, sigur că primul as
pect este că apare o regie în 
p us. Se pun de soluționat pro
bleme ca acelea de concentra
re a producției pe puncte de 
încărcare, de deservire a locu
rilor direct productive Intr-un 
mod mai substanțial decît pină 
l i prezent, adică o preluare din 
sarcinile care pînă la trecerea 
a programul de 6 ore cădeau 

în obligațiile brigăzilor direct 
productive. Asta ne-a impus ca 
pentru personalul auxiliar, ca
re are o pondere destul de ma
re 54—65 la sută din totalul 
efectivului, să găsim mijloace 
ș> metode de a i se creia con
diții dc lucru eficiente. Mă re
fer la crearea unor stocuri de 
materiale, la transmiterea sar
cinilor proprii foarte concrete 
legate de locul de muncă pe 
care-1 deservesc. Faptul care 
trebuie remarcat este câ nc-am 
realizat sarcina de plan cu a- 
cclași efectiv, în aceleași con
diții dc lucru dar cu reducerea 
timpului de lucru cu două ore. 
Deci, fiecare miner cîștigă cir
ca 12 ore pe săptâmînă. Asta 
ar fi esențialul ! La reușita 
noastră au contribuit și cei 
do la transportul în comun, ca
re s-au străduit să ne ajute și 
să nu ne creeze nici o greu
tate. Inginerul șef al I.G.C.. 
tovarășul Clâlici. a venit de 
vreo trei ori la noi; am făcut 
împreună un program comun 
de transport cu autobuzele care 
să deservească perfect toate 
punctele noastre, iar de ase
menea. in etapa de obișnuință 
a personalului minei cu noul 
mers al autobuzelor a fost un 
control foarte exigent din par
tea lor. In întreaga noastră 
acțiune ne bizuim pe o strînsă 
legătură cu oamenii. înainte de 
trecerea la 6 ore, noi am or
ganizat discuții prealabile de 
informare a salariaților, adică 
așa ca omul sâ știe că peste 
două sâptămîni trece la un alt 
program de masă, de odihnă, 
de recreere și de lucru. Am 
pregătit la căminul minei Pa
roșeni un etaj unde, în caz 
că vor fi deficiențe la trans
portul muncitorilor, sâ avem 
unde caza oamenii ca să doar
mă. să nu-i lăsăm pe drum să 
facă pe jos înapoierea pînă la 
Petroșani. Pînă în prezent — 
datorită faptului că transportul 
cu autobuzele a decurs mul
țumitor — n-am apelat nici
odată la această măsură de 
prevedere în plus.

Discutăm frecvent cu șefii de 
brigadă, in consfătuirile lunare. 
Dînșii vin cu propuneri că
rora li se dă imediat răspun
sul, sau în cel mai râu caz în 
prima parte a perioadei urmă
toare. Avem organizate discu
ții săptâmînalc la nivel de șefi 
de sectoare, șefi de servicii, ne 
străduim ca problemelor ncrc- 
zolvate să le găsim modul cei 
mai favorabil de soluționare în 
avantajul procesului de pro
ducție. Problema experimentă
rii regimului de lucru de 6 ore 
în 4 schimburi preocupă, de 
asemenea, în înalt grad, orga
nizațiile de partid. In adună
rile generale comuniștii vin cu 
propuneri, se discută amplu, se 
soluționează probleme. La pro
blemele ridicate în organizați
ile de partid, în adunarea sa
lariaților căutăm să dăm un 
răspuns imediat pe care-1 afi
șăm în sala de apel. Multe so
luții s-au aplicai din cele pro
puse dc șefii de brigadă. Am 
îmbunătățit plasarea abatajelor, 
ca să încheiem ciclul. Avem 
în vedere să găsim niște so
luții de creștere a capacității 
de producție, vrem să găsim 
niște rețele de organizare a 
producției care să aibă o via
bilitate în perspectivă de cel 
puțin trei luni și după aceea 
să mergem în perfectarea lor 
și vrem să le aplicăm consul- 
tind și ținînd cont de opinia 
celor ce le vor executa. Discu
ția deschisă cu omul, apropie
rea do c-1 este mai utilă decît 
sancțiunea, este o formă so
cială nobilă care îmbunătățește 
sistemul de relații dintre con
ducător și subalterni. între con
ducător și executant. Și acest 
lucru e foarte important în 
noile condiții de muncă.

Grigore Pâtruică,
inginerul șef al minei :

In vederea găsirii unei va
riante optime de trecere la pro- 

subteran, in cadrul exploatării 
noastre s-a constituit un colec
tiv format din 8 persoane. Pen
tru a ajunge la o soluție cît 
mai bună, cil mai corespunză
toare, în primul rînd s-a trecut 
la analiza situației anterioare 
a exploatării noastre sub toate 
aspectele. S-a analizat modul 
dc desfășurare a muncii la 
principalele lucrări existente, 
modul cum se lucrează în a- 
batajclc cu susținere mecanică 
și tăiere mecanizată, modul 
cum se lucrează la abatajele 
cu susținere metalică și tă
iere prin împușcare sau la n- 
batajclc frontale cu susținere 
în lemn și tăiere prin împuș
care. In cadrul acestei analize 
am căutat să scoatem în evi
dență acele puncte unde se 
lucrează cu randament scăzut. 
Am constatat, astfel, că Ia a-

batajele cu susținere metalică 
nișele care se executau prin 
procedeul perforare-împușcare 
erau mult mai lungi decît era 
necesar. Se cunoaște că norma 

Masă rotundă organizată la mina Paroșeni 
prima exploatare minieră din Valea Jiului 

care a experimentat cu succes 
programul de lucru de 6 ore în subteran

la tăiere cu procedeul acesta 
de perforare-împușcare e mult 
mai mică decît norma la tă
iere cu--<umbina. Pentru a ob
ține aceleași rezultate în ca
drul unui schimb de G ore, pe 
care le realizam noi intr-un ci
clu dc 8 ore, am căutat ca 
să reducem aceste operații cu 
volum mare de muncă. Astfel, 
la abatajele frontale din stra
tul 15 și 18 s-a redus lungi
mea acestor nișe de la 15—20 
metri cil era înainte, la 8—10 
metri in prezent. Prin aceasta 
s-a obținut o creștere a ran
damentului în abataje. Pentru 
definitivarea în continuare a 
programului redus de lucru, 
sigur că s-a urmărit procesul 
tehnologie in totalitalca sa, 
pornind de la operațiile din 
lucrările direct productive, 
transportul cărbunelui din sub
teran la suprafață, transportul 
materialelor în sens invers flu
xului de cărbune, acrajul mi
nei sau aerajul lucrărilor în 
fund de sac. Din analiza aces
tora, s-au tras o serie de con
cluzii printre care aș aminti i 
în vechiul sistem de lucru in 
schimburi de 8 ore, noi pier
deam în fiecare șut o oră. La 
noi exista înainte regula ca Ia 
începutul schimbului, o oră, se 
executa revizia și reparația u- 
tilajelor. In acest timp cei de 
la locurile de muncă, în spe
cial cei de la abatajele fron
tale, nu produceau nimic. Bi
neînțeles, pentru a nu sta, se 
ocupau cu transportul materia
lelor sau mai bine zis cu a- 
propierea acestora dc frontul 
de lucru. Dc aceea, am ajuns 
la concluzia că putem organi
za schimburi de lucru de 6 ore 
cu condiția ca aceste materiale 
să fie aduse în apropierea lo
curilor de muncă, fără să fie 
mult mai aproape decît prevăd 
normele. Tn același timp, am 
luat măsura să nu se mai o- 
prească, pentru mici reparații, 
instalațiile de transport, aeraj 
sau cele din abataj, gâsindu-se 
alt timp pentru revizia lor.

Am trecut și la consultarea 
opiniei publice, aș zice, prin 
întocmirea unui chestionar pe 
care l-am dat de la nivel de 
maistru în sus, considcrînd că 
un maistru poale să-și spună 
părerea în legătură cu această 
organizare. Dintr-o statistică fă
cută în urma acestui sondaj 
de opinii am ajuns la conclu
zia că majoritatea celor ches
tionați au fost dc acord să se 
lucreze în schimburi de 6 ore; 
trei schimburi să fie produc
tive iar al patrulea sâ fie pen
tru revizii-reparații.

E cunoscut că prin trecerea 
la programul de G ore timpul 
de lucru se reduce cu 25 la su
tă. Indicatorii dc- salarii, pro
ducție, randament, rămîn însă 

nceiași, ceea cc înseamnă ca a 
trebuit să ne îmbunătățim mun
ca cu 25 la sulă. Cum ? l’rin- 
ti-o organizare mai superioară, 
printr-o aprovizionare mai bu
nă cu materiale, vagon ele, pie
se dc schimb și — mai mult — 
aș putea spune printr-o dotare 
la un nivel superior. La reali
zarea acestui program a fost 
antrenat întregul personal teh
nico-ingineresc al exploatării, 
înainte de a trece la aplica
rea acestui program dc lucru 
am stabilit nominal sarcini pen
tru fiecare inginer și tehnician 
din cadrul exploatării noastre. 
Cadrele din conducerea exploa
tării au fost împărțite să vină 
pe schimburi, pentru a face 
constatări directe asupra anu
mitor nereguli, pe care nu 
le-am fi prevăzut înainte dc a 
interveni.

La sectoare, maiștrii și teh
nicienii au fost împărțiți de 
data aceasta pe patru schim
buri, nu pc trei cum erau îna
inta. Conducerea sectorului — 
mă refer aici la șeful de sec
tor, adjunctul, mecanicul de 
sector — de asemenea, au fost 
împărțiți în așa fol îneît să cu
prindă un număr cît mai mare 
de schimburi. Acest program, 
în care majori taica personalu
lui ingineresc a venii pe schim
buri. a fost, în primă fază, 
pentru conducerea exploatării 
de două sâptămîni dc zile, cînd 
am ajuns să facem, aș putea 
SDune majoritatea constatărilor 
și am stabilit măsurile ce tre
buiau luate. După depășirea 
primei faze, a celor două săp- 
tâmîni, desigur, că s-a revenit 
la programul normal în sensul 
că conducerea exploatării a ve

nit de data aceasta în schim
bul 1 și numai în zilele pro
gramate, o dată sau de două 
ori pe săplamină, in celelalte 
schimburi. U atenție deosebită 
s-a acordat schimbului IV. A- 
vînd organizat să se facă re
vizia și reparația anumitor u- 
tilaje, în acest schimb a fost 
stabilit să vină la serviciu, din 
conducerea exploatării, ingine
rul șef adjunct cu probleme 
electromecanice. El era prezent 
în schimbul IV, la prima oră, 
lua notă de constatările pe ca
re le-au făcut subalternii, a 
stabilit cam ce volum se poate 
executa în prima zi, în cele 6 
ore ale schimbului IV, și a sta
bilit concret care din utilaje 
să fie revizuite prioritar în 
acest schimb. Dacă nu s-ar fi 
procedat așa, probabil că șefii 
de echipă ar fi luat la întâm
plare utilajul care prezenta mai 
puțină siguranță în funcționare 
sau n-ar fi ales pentru revi
zie utilajul care dădea produc
ție mai mare a doua zi. Ingi
nerul șef adjunct cu proble
mele electromecanice a stabilit 
acest lucru și și-a dat seama 
mai bine care din utilaje pot 
să funcționeze fără sâ mai facă 
necazuri încă o zi. A făcut o 
eșalonare a acestei revizii de-a 
lungul unei sâptămîni întregi, 
lucru pe care noi îl prinsesem 
în programul de lucru întoc
mit.

Aurel Teodorescu, 
inginer șef adjunct 

cu probleme electromecanice :

In primele două săptămîni 
s-a căutat ca exploatarea să 
dea o mușină la dispoziție, in- 
cepînd de la orele 19 seara, care 
ar fi necesară pentru a duce

un utilaj sau piese dn schimb 
rapid la- gura minei. De ase
menea. am Juat măsura ca 
maiștrii si meseriașii cei mai 
competenți să fie dați la re
vizii și reparații, cu care lu

cram cu direct; i-am învățat 
rum să lucreze. Important este 
că nc îndreptam atenția asupra 
fluxului dc benzi, complexe
lor de abataj pe «arc Ic a- 
veam in funcțiune. In cîteva 
zile oamenii s-au format, s-au 
obișnuit, s-au făcut aceste re
vizii așa cum am dorit. Mai 
tîrziu, s-a simțit însă o obo
seală în rîndul revizorilor de 
utilaje, pentru că noi am luat 
hotărirea ca timp dc două luni 
de zile sâ nu se schimbe n- 
ccsl schimb IV și sâ rămînă 
permanent. Din nou s-a făcut 
o acomodare. Eu consider că 
acest schimb de revizii să se 
facă dimineața, pentru câ tot 
cam in trei ore am ajuns noi 
să realizăm ceea ce era pro
gramat înainte, în schimbul 
IV. La fluxul dc benzi este 
obligatoriu ca în cele trei ore 
să se facă revizia respectivă, 
atunci cînd c nevoie. In schim
bul I să fie permanent trei 
orc afectate pentru revizie; a- 
tunci avem și meseriași com
petenți. la atelier se poate in
terveni rapid pentru ca pro
blemele de revizii și reparații 
să fie efectuate.

Ing. Nicolae Bucur, 
secretarul 

comitetului dc partid :

Conducerii unității revenin- 
du-i ca sarcină să aleagă cea 
mai bună variantă dc trecere 
la programul de 6 ore, s-a con
sultat în acest sens un număr 
mare de salariați, respectiv 

maiștri mecanici, maiștri mi
neri, tehnicieni, ingineri. Co
mitetul de partid a luat măsuri 
ca acest program să fie din 
timp cunoscut și însușit de toți 
salariații. In acest sens au fost 
pregătite colectivele de agita
tori cărora, la nivelul condu
cerii sectoarelor, li s-a detaliat 
programul ce le revine în ca
drul sectoarelor pentru ca să-l 
facă cunoscut în rîndul mun
citorilor. Munca de la om la 
om a găsit în perioada pregă
titoare. multiple forme.

Foarte eficace au fost discu
țiile libere cu oamenii la fie
care schimb, la intrarea în șut, 
timp de 5—10 minute, înainte 
dc a coborî în subteran. La 
aceste discuții muncitorii au 
putut aduce direct la cunoș
tința factorilor din conducerea 
minei și a sectoarelor, care 
erau prezenți la aceste discu
ții, orice neajunsuri privind 
desfășurarea procesului de pro
ducție în condițiile celor 360 
de minute. Aceste sesizări erau 
rezolvate operativ, urmînd ca 
a doua zi, tot în discuții li
bere organizate, să se confirme 
eficacitatea măsurilor luate.

Am folosit și cele mai ra
pide mijloace de agitație vi
zuală, s-au făcut pliante, lozinci 
mobilizatoare pentru întregul 
personal pe funcții și meserii, 
indieîndu-se cît mai concret 
măsurile ce se impun pentru 
a se asigura realizarea indica
torilor de plan — care au ră
mas aceiași — acum în 360 
de minute, față de cele 480 
de minute din vechiul sistem 
de lucru. Aceste discuții libe
re purtate au fost foarte utile, 
întregul personal ingineresc — 
repartizat pe schimburi — a 
muncit cu multă dăruire pen
tru a fi mereu pe fază des
pre modul cum se desfășoară 
adaptarea colectivului la noile 
condiții. Rezultatele demonstrea
ză că se pot obține aceiași in- 

. indicatori economici în condi
țiile schimbului de 6 ore, cel 
puțin la nivelului schimbului 
de 8 ore. Aceste probleme ră- 
min pe mai departe în aten
ția noastră, a comitetului de 
direcție și a tuturor celor ce 
conduc și coordonează activi
tatea de producție. Nu am e- 
puizat toate rezervele în acest 
sens. Trebuie depusă încă mul
tă stăruință pentru întărirea 
disciplinei în muncă, capitol la 
care avem ponderea cea mai 
mare de rezerve interne.

Ing. Radu Tomescu,
șeful sectorului I :

Schimbul de lucru de 6 ore 
reflectă pregnant grija deo
sebită a partidului pentru 

muncitorii mineri, pentru a 
le crea condiții mai bune 
dc lucru, pentru a Ic 
măij timpul atft de necesar o- 
dihnei după o muncă crea în 
subteran, pentru a-și putea 
lărgi orizontul de cunoștințe, 
n și ridica nivelul ideologic. In 
cadrul nectarului, cu sprijinul 
organizației dc partid, perso
nalul dc supraveghere și dc 
mnlrol din cadrul sectorului a 
dus o suMinută muncă dc la om 
la om încă înainte cu mulîA 
vreme do a se introduce re
gimul dc lucru redus. S-a d’S- 
cutnt cu fiecare muncitor in 
parte, cxpliclndu-l avantajele 
noului sistam. Din prima zi de 
cînd s-a trecut la lucrul de 6 
ore, fiecare muncitor știa ce 
arc dc făcut alît la locurile 
productive cit șl )a munca în

regie. Brigăzile au fost organi
zate im? bază dc programe de 
lucru, caic au fost prelucrate 
cu membrii acestora. Progra
mul de lucru s-a întocmit pe 
baza posibilităților reale dc do
tare de care dispunea sectorul, 
iar în aceste programe s-au sta
bilit, pe fiecare muncitor ope
rațiile ce le are dc executat. 
Schimburile I. II și HI trebuie 
să execute toate lucrările afe
rente unui ciclu, iar în schim
bul IV sâ se termine eventua
lele rămîneri în urmă și să se 
încheie ciclul. Majoritatea per
sonalului de regie este plasat 
în schimbul IV, avînd sarcina 
de a asigura aprovizionarea cu 
materia] !a punctele stabilite 
dinainte.

Ing. Gheorghe Marchiș,
șeful sectorului II:

In organizarea brigăzilor alît 
pe abataje, lucrări de pregătire 
cît și la activități de deservire, 
specifică sectorului II, s-a avut 
în vedere pe de o parte orga
nizarea tehnologici moderne de 
extragere a cărbunelui cu com
plexe dc abataj, fluxul de lu
cru pe de altă parte. S-a ținut 
cont de efectivele existente la 
durata schimbului de H ore, e- 
fective care s-au împărțit în 
schimburile productive 1. 11. IU 
iar în schimbul IV s-a împărțit 
personalul specializat pe un 
anumit gen de operații speci
fice unui flux de transport dis
continuu. l^a organizarea brigă
zilor dc pregătire efectivul s-a 
împărțit numai în trei schim
buri productive urmînd ca în 
schimbul IV numai la anumite 
locuri de muncă să se plaseze 
un număr foarte redus de mun
citori. care să execute anumite 
operații, fără sâ necesita un 
flux de transport continuu.

In lucrările de întreținere s-a 
împărțit efectivul pe schimouri- 
le productive, cu pondere mai 
mare în schimbul IV, iar la 
lucrările de aprovizionare s-a 
făcut împărțirea unui personal 
numai pentru schimbul IV. La 
fel s-a ținut cont de cele trei 
schimburi productive (I, II, HI) 
și la împărțirea personalului 
tehnic, o pondere mai mare a- 
vînd-o în aceste schimburi par
tea minieră, iar în schimbul 
IV ponderea deținînd-o partea 
electromecanică.

Ing. Traian Avramescu, 
șeful serviciului plan și a- 

plicare norme :

De la începui, de cînd se 
studia problema trecerii la pro

gramul redus de 6 ore, ața cum 
c șl fiicsc, minerii nc-uu pus 
foarte multe întrebări referl- 
loare In norme. In luna octom
brie. cînd pentru prima oară 
s-a aplicat în întregime pro
gramul de 6 orc, făcînd e com
parație cu realizările medii din 
Irimcslrul III al acestui an, pro
centul de realizare a normelor 
n crescut în abataje cu 12 la 
sută, Ja pregătiri cu 3.4 la su
tă. Cu urmare a creșterii pro
centului dc realizare i norme
lor, randamentele în cărbune 

s. nu crescut cu II la sulă iar 
pe mină cu 2.8 la sută. Deci 
se poale trage concluzia că 
trecerea la programul redus dc 
6 ore în subteran a avut ca 
efect o îmbunătățire a randa
mentelor la foaie nivelele șl 
este un semn bun pentru viitor 
și pentru alte unități care vor 
să ireacâ la acest program. 
Printr-o mai bună organizare 
a aprovizionării .și dotării, 
timpul de 8 ore e suficient 
pentru realizarea normelor.

Sabin Belu,
maistru principal la sectorul 
I, secretarul organizației de 

bază :
 

Biroul organizației noastre 
de bază. în ședințele ținute, a 
hotărît ca la fiecare loc de 
muncă din subteran să fie re
partizați membri de partid, 
ținîndu-se cont dc capacitatea 
și pregătirea fiecăruia. De e- 
xempJu, s-a constatat câ a bri
gadă merge mai slăbuț cu rea
lizările. S-au trasat imediat 
sarcini membrilor de partid 
din brigadă să depisteze cere 
ar fj cauzele. SLa constatat în 
acest sens ca o deficientă care 
predomină la brigadă - și ca
re e un mare rău — aceea că 
unii muncitori nu respectă a- 
numile programe, anumite re
guli stabilite de conducerea 
sectorului. Se schimbă de pe 
locul dc muncă și de pe schim
bul pe care au fost împărțiți. 
ceea ce dezorganizează munca, 
fapt ce trebuie combătut cu 
fermitate.

Alexandru Laszlo, 
miner șef de brigadă, 
sectorul de investifii :

Ne-a bucurat aplicarea aces
tei măsuri a partidului, dar to
todată ne-am dat seama că 
trebuie să răspundem a- 
cestei griji părintești cu cin6te 
și cu obligație, prin muncă, 
pentru a putea realiza planul 
de producție în cele 6 ore de 
lucru. Pentru aceasta trebuie 
făcută o planificare mai rațio
nală a lucrului la front, în așa 
fel ca să folosim productiv ce
le 360 minute, să na vxiste 
timpi morți, sâ nu existe în- 
tîrzieri, absențe nemativate. să 
se respecte normele de tehnică 
a securității muncii. Sîntem ®

brigadă omogenă, bine organi
zată, și ne-am realizat planul 
de producție, l-am depășit. Iar 
cîștigul a fost bun, pe măsura 
muncii depuse. In ce priveș
te timpul liber este Ș> normal 
că ne-am bucurat cu toții de 
cele două ore libere in plus.

Eu consider că mai sînt re
surse nefolosite. Personalul teh
nic din cadrul sectorului nos
tru și din cadrul sectorului de

o
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Dezboterile mesei rotunde organizate lo nuna Paroșeni, au 
reliefat o dată mai mult valoarea practică - in concordanța orga
nică cu cerințele actuale ale perfecționării organizam producției 
și a muncii - a importantei măsuri luate de conducerea partidu
lui și statului nostru privind reducerea timpului de lucru in sub
teran, a confirmat realitatea incontestabilă că minele din Valea 
Jiului constituie un teren propice aplicării acestei măsuri cu re
zultate bune.

Colectivul minerilor de la Paroșeni, am putea spune. a 
trecut deja greul examenului. Ce se desprinde din experiența 
sa ? In primul rind că resursele sale, optimismul său robust au 
fost fructificate intr-o pregătire temeinică a acțiunii de trecere 
la schimbul de 6 ore, găsindu-se și aplicindu-se soluțiile cele 
mai optime de adecvare a întregului angrenaj al minei la noile 
condiții, aplicindu-se măsuri tehnico-organizatorice capabile să 
netezească drumul realizării schimburilor la fața locului, utili
zării mai complete și mai eficiente a timpului de lucru, asigurării 
unei mai bune aprovizionări și deserviri a locurilor de muncă.

Se desprinde, totodată, din experiența minei Paroșeni, nece
sitatea strinsei coordonări a activității de la suprafață cu cea 
din subteran, întăririi supravegherii și controlului locurilor de 
muncă pentru respectarea tehnologiei de lucru și a normeloi de 
securitate a muncii, respectarea riguroasă a programului pe în
treaga filieră ierarhică — de la muncitor la inginer — creșterea 
ponderii timpului productiv, stabilirea unor sarcini concrete pen
tru activitatea personalului auxiliar, desfășurarea unei susținute 
munci politice de la om la om pentru angajarea totală, o în
tregului personal din subteran și de la suprafață in satisfacerea 
deplină a exigențelor acțiunii de pregătire pentru trecerea la 
regimul de muncă redus, pentru întărirea disciplinei socialiste a 
muncii sub toate aspectele.

Sini repere cardinale de care tiebuie să țină seama comi
tetele de partid, sindicat și U.T.C., comitetele de direcție - toți 
factorii din conducerea politică și tehnică a exploatărilor minie
re din bazin.

Masă rotundă organizată do
1. BALAN

hansport trebuie sâ Jepiină • 
muncă mai susținută fn apro
vizionarea brigăzilor cu mate
riale și goale, maișlrn mineri 
r.« depună mai mult interes în 
sprijinirea cu competență a 
brigăzilor.

Geza Kalman, 
miner șef de brigadă, 

«retorul II ;

La trecerea la programul de 
6 orc eu și ortacii din bri :ai/5 
nc-am întrebat dacă vom pu
tea face față planului care r.e 
revine, fiindcă Jocuj de mimă 
este dotat cu combină de îna
intare PK-7. In prima l.iuâ ne
am mobilizai din plin forțele 
penii u ca cele <> ore sa ii lu
cram efectiv |U locul d»- muncă 
și am reușit să depășiră pla
nul în aceeași proporțu ca și 
fn condițiile schhn mlui dc 8 
ore. In a doua lună am consta
tat însă că schimbul de rev./ie, 
deși își face datoria, nu poate 
prevedea cînd se va ivi defec
țiunea unui utilaj care este fo
losit Ja sarcină maximă, care 
șurub se rupe, care turb:nâ se 
defectează sau ce rulmenți se 
sparg. Mai înlîmpină-u gren- 
tăți și cu vagonetele goale, nu 
le primim la timp, se pierde 
mult timp pînă scoatem pline
le și intră garnitura de goale. 
Sînt deficiențe care trebuie nea
părat prcîntîmpinate.

Dorin Gheța, 
secretarul comitetului. U.T.C. 

pe exploatare:

Fiind vorba de o noulata, 
trecerea Ia schimbul de G ore 
a pus și pentru organizația 
U.T.C. probleme importante. 
Împreună c« comitetul sindica
tului, sub îndrumarea comite
tului de partid, am trecut la o 
susținută muncă politică de ta 
om la om. Tinerii muncitori 
au pus tot felul de întrebări, 
iar noi le-am răspuns operativ 
le gazeta ..Tineretul și produc
ția* sau la stația 4e amp’tfl- 
care. In această muncă am fost 
ajutați foarte mult de persona
lul tehnico-îngineresc din ca
drul exploalării. Această acti
vitate a noastră a fost fructi
ficată în reducerea numărului 
de absente, a numărului de a- 
bateri și printr-o respee»a-e a 
timpului dc lucru destul de 
bună. Tot. prin această muncă 
de la om la om am căutat «5 
popularizăm și avantajele pro
gramului de G ore. Nouă ne re
vine acum o sarcină mult mal 
mare în ceea ce privește orga
nizarea timpului liber alît a) 
tinerilor cît $i al celorlalți 
muncitori din cadrai exploa
tării noastre. Pentru viitor ne
am orientat ca să folosim din 
plin acest timp liber, mai ma
re cu două ore pe care-1 a» 
acum minerii noștri, sâ-1 fruc
tificăm mult mai bine creînd 
posibilitatea ca întreaga masă 
de tineri să beneficieze de acest 
timp într-un mod util. Ne-am 
programat o serie de întîlnîrâ 
cu juriști, cu profesori din «- 
rașul Vulcan, chiar am des
chis de curînd un ciclu ita con
ferințe care-s legate de dorm-, 
ța tinerilor de a afla cit mai 
multe lucruri din domeniu) ar
tei. muzicii, literaturii, cinema
tografiei, etc. Avem și pentru 
viitor în vedere să organizăm 
excursii, săptămînal să organi
zăm „Ziua brigadierului’, îm
preună cu comitetul sindicatu
lui. în cadrul clubului munci
toresc din Vulcan. Ne-am gîn- 
dit ca în prima parte a aces
tei zile a brigadierului să avem 
o întîlnire cu conducerea E.M. 
Paroșeni, să arătăm cu acest 
prilej tuturor tinerilor realizări
le ita care noi le-am obțiDut a- 
plicînd programul de 6 ore. 
Mai avem, de asemenea. in 
program, înainte de a începe 
seara distractivă, să felicităm 
de pildă cîțiva dintre tinerii 
noștri care împlinesc o anumită 
virată, sînt exemple in muncă 
și comportare ș.a.m.d.
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Cu bucurie, 
recunoștință și deplină 

încredere în reușită
Urmare din pap. I)

pentru câ nu vedeau lumina Soorelui cu săptămânile sau cu lu
nile și pentru care întreaga viața era o noapte continuo, au 
luptat cu ardoore șl dirzenie, ou înfruntat gloanțe ți închisori 
pentru reducerea zilei de lucru de la 16 ore la 12 ore și moi 
tirziu de la 12 ore Io 8 ore dor n-au îndrăznit nici măcar să viseze 
că î’ua de lucru o minerului va putea fi redusă vreodată la 6 
orc. Nu încape nici cea mai mică îndoială că amintîndu-și aces
te lucruri, minerii noștri de astăzi vor înțelege mol bine întreaga 
semnificație și importanță o acestei măsuri.

CU DEPUNĂ ÎNCREDERE IN REUȘITA PROGRAMULUI DE 
LUCRU de 6 ore pentru că există toate condițiile necesare pen
tru oceaslă reușită. In onii construcției socialiste baza tehnică- 
moteriolo a exploatărilor miniere s-o îmbogățit continuu cu uti
laje din ce în ce moi moderne, procesele tehnologice au cunos
cut o permanentă îmbunătățire, experiența cadrelor tehnico-in- 
ginerești s-a îmbogățit mult, iar gradul de calificare profesiona
lă și experiența în producție a minerilor au cunoscut o creștere 
eintreruptă. In plus, această încredere este justificată de stu

diile temeinice care s-ou făcut la nivelul Centralei cărbunelui 
și oi fiecărei exploatări, de concluziile reieșite din dezbaterile 
largi care au ovul loc în plenare ale comitetelor de partid, cu 
participarea comitetelor de direcție, de sindicat și U.T.C. și a 
altor foctori precum și rezultatele convingătoare ole experimen
tăm lucrului cu program de 6 ore la exploatarea minieră Paro- 
șenl.

Ceea ce trebuie făcut acum in mod deosebit pentru deplina 
raușito a acțiunii este organizarea minuțioasă, cit mai bună a pro

ducției și a muncii Io fiecare exploatare, in fiecare compartiment, 
in fiecare sector și abataj, pentru folosirea integrală a capaci
tăților de producție, a utilajelor din dotare, a timpului de lucru. 
La fiecare exploatare minieră există importante rezerve de creș
tere o producției de cărbune și a productivității muncii, de spo
rire a vitezelor de avonsare, de îndeplinire exemplară o tuturor 
indicatorilor de plan.

Un rol important in rezolvarea acestor probleme revine or
ganizațiilor de partid de la exploatările miniere. Acordînd — in 
complexul sarcinilor ce le revin in prezent — importanța cuveni
tă experimentării programului de lucru de 6 ore in subteran, ele 
sint datoare să desfășoare prin toate mijloccele ce le stou la 
îndemină - adunări de partid, forme ale muncii de propagan
dă, agitație vizuală și agitatori - o muncă susținută, convingă
toare prin care să demonstreze importonța, avantajele și posibi
litatea introducerii cu succes a programului de lucru de 6 ore 
în subteran, cu realizarea integrală a sarcinilor de plan, o nor
melor și a cîștigurilor minerilor.

Sub îndrumarea organizațiilor de partid, organizațiile de 
sindicat și de tineret au la rindul lor datoria să susțină prin ac
tivități specifice, introducerea in subteran a programului de lu
cru de 6 ore, să acorde moi mare atenție in întrecerea socialis
tă extinderii experienței in această direcție, să combată cu toa
tă energia cazurile de indisciplină.

Minerii Văii Jiului sint profund interesați in succesul experi
mentării pe întregul bazin carbonifer a programului de lucru re
dus în subteran. De aceea, ei in primul rind, sint chemați să-și 
mobilizeze întreaga energie și capacitatea creatoare pentru a 
realiza in întregime și a depăși începind cu prima lună de ex
perimentare, sarcinile de plan la toți indicatorii.

DH

Vizita in Chile
a delegației

române conduse
de tovarășul 
Mihai Dalea

SANTIAGO DE CHILE 30 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii -*• ••- -
condusă 
Dalea, 
pentru 
M.A.N., 
de cupru din Ventanas (pro
vincia Valparaiso), aparținînd 
dc ..Empress Nacional de Mi- 
neria". Oaspeților români le-au 
fost prezentate secțiile princi
pale ale întreprinderii, realiză
rile și preocupările actuale 
în legătură cu creșterea capa
cității dc producție. întreprinde
rea prezintă o importanță deo
sebită pentru valorificarea su
perioară a cuprului, principa
la bogăție a țării.

In cursul aceleiași zile, dele
gația română a vizitat rafină
ria de petrol din localitatea 
Concon, unde a purtat discuții 
cu reprezentanții colectivului 
de conducere.

Socialiste România, 
de tovarășul Mihai 
președintele Comisiei 
politică externă a 

a vizitat luni rafinăria

Greva 
funcționarilor 

publici din Italia

Consfătuirea miniștrilor
ahiccriloi* externe ai statelor

participante la Tratatul
<le la Varșovia

mane — Otto Winzer, Repu
blicii Populare Polone — Ște
fan Jcdrychowski, Republicii 
Socialiste România — Corne
lia Mănescu, Republicii Popu
lare Ungare — Janos Peter, 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste — Andrei Gromîko. 
Participă, de asemenea, ad
junct! ni miniștrilor afacerilor 
externe, precum și consilieri și 
experți.

Scara, Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, a oferit 
o recepție în cinstea partîci- 
panților la consfătuire.

VARȘOVIA 30 — Corespon
dentul Agerpres, 1. Dumitrașcu 
transmite i Marți, 30 noiem
brie, s-a deschis la Varșovia 
consfătuirea miniștrilor aface
rilor externe al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia. Scopul consfătuirii este 
de a discuta problemele pri
vind pregătirea convocării Con
ferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare.

La consfătuire participă mi
niștrii afacerilor externe ai Re
publicii Populare Bulgaria — 
Ivan Bașev, Republicii Socia
liste Cehoslovace — Jan Mar
ko, Republicii Democrate Ger-

Conferirea de înalte
distincții românești unor

personalități

„Avem toate condițiile materiale, 
forța de muncă și capacitatea 
organizatorică pentru a îndeplini 

cu succes această acțiune 
importantă"

ROMA 30 (Agerpres). — Pes
te 50 000 de funcționari din ad
ministrația publică a Italiei au 
declarat o grevă de două zile, 
pe scară națională, revcndicînd 
o reorganizare a acestui sector 
de activitate și îmbunătățirea 
condițiilor de trai. Acțiuni gre
viste au fost anunțate și de lucră
torii din alte sectoare de acti
vitate. După greva de 48 de 
ore din urmă cu zece zile, 
muncitorii de la căile ferate i- 
taliene au hotărît să înceteze 
din nou lucrul într-una din zi
lele următoare. Sindicatele lu
crătorilor din agricultură au 
declarat că aproximativ un mi
lion de persoane urmează să 
intre din nou în grevă, în ca
zul în care eșuează tratative
le pentru înnoirea contractelor 
colective, negocieri la care par
ticipă — în calitate de media
tor — ministrul muncii, Carlo 
Donat-Cattin.

TOKIO 30. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: La sediul Ambasa
dei române din Tokio a avut 
loc, marți după-amîază, festi
vitatea înmînării ordinelor con
ferite prin Decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România unor perso
nalități din Japonia pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre po
poarele român și japonez. Or
dinul „Meritul cultural" clasa 
a Il-a a fost înmînat fostului 
președinte al Asociației de prie
tenie Japonia-România, Hisao 
Kuroda, vicepreședinților aso
ciației — Korchito Kurahara, 
Asuza Kubo și Hiroyki Makin o. 
secretarului general al asocia
ției, Shiroo Suzuki, secretaru
lui general al Ligii japoneze 
U.N.E.S.C.O. pentru artă și e- 
ducație, Hiroshi Kai, președin
telui editurilor „Kobunsha* și 
„Nippon Sports11, Tsuneo Ikeda, 
și publicistului Goichi Kusano.

Ordinul „Meritul cultural" 
clasa a IlI-a a fost acordat vi
cepreședintelui Asociației de 
prietenie Japonia-România, Mi- 
sao Yamamoto, lectorului uni
versitar Atsushi Naono, profe
sorului Harumi Tanaka, doam
nei Michiko Yoda, lector uni-

din Japonia
vesitar, asistentului universitar 
Seiichi Uchida, pictorului Utaro 
Kato și doamnei Tatiana No
mura, membru al Asociației de 
prietenie. Ordinele au fost în- 
mînatc de însărcinatul cu afa
ceri ad-interim, Dumitru Ion.

In orașul .Kyoto, important 
centru universitar, a avut loc 
constituirea filialei Asociației 
de prietenie Japonia-România. 
In orașul Nagoya s-a deschis 
o expoziție de artă populară ro
mânească. La manifestări a par
ticipat și Mihnca Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.

La Budapesta a fost des
chisă o expoziție românească 
de materiale didactice. Ex
poziția cuprinde peste 130 de 
piese executate dc întreprin
derea Didactica.

In foto : Unul din expo
nate— modelul unei bacterii.

Incidentele de la granița
indo-pakistaneză

DELHI 30 (Agerpres). — 
«Lupte violente au loc în pre
zent între trupele pakistaneze 
și armata indiană, la aproxi- 
rr /tiv 5 kilometri in interiorul 
teritoriului Pakistanului de est", 
a anunțat, luni seara, la Delhi 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului indian al apărării, 
citat de agenția France Pressc. 
El a precizat că „trupele in
diene au trecut frontiera Pa
kistanului pentru acțiuni de-
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TOAN THANG“
operațiune sortită eșecului

(Urmare din pag. 1)

© asistență tehnică din par
tea aparatului Centralei ;

Aplicarea întregului program 
este coordonată direct de către 
biroul executiv al C.C.P. Țin să 
subliniez atenția și sprijinul Co
mitetului municipal al P.C.R. și 
al Consiliului local al sindicate
lor.

La toate exploatările s-au ela
borat programe amănunțite de 
pregătire și aplicare a noului re
gim de lucru, programe larg dis
cutate de colectivele exploatări
lor și îmbunătățite prin numeroa
sele propuneri făcute.

ÎNTREBARE : In acest context 
vă rugăm să vă referiți pe scurt 
și Ia rezervele existente de a se 
realiza sarcinile de producție in 
6 ore fără a se diminua ciștigu- 
rile minerilor.

RĂSPUNS : Este bine să sub
liniem că măsura reducerii pro
gramului de lucru la 6 ore în 
condițiile menținerii sarcinilor de 
producție șî fără diminuarea cîști
gurilor, reclamă un efort deose
bit de organizare, de creștere o 
eficienței activității la toate fron
turile de lucru și în toate com
partimentele.

Aceasta presupune folosirea cit 
mai completă a rezervelor exis
tente și descoperirea unor noi 
resurse de îmbunătățire calitati
vă a muncii.

Rezerva principolă pentru rea
lizarea sarcinilor de producție 
constă în folosirea mai completă 
și moi eficientă a timpului de 
lucru, printr-o organizare judi
cioasă a procesului de producție, 
prin asigurarea tuturor condițiilor 
de deservire și aprovizionare. De 
osemenea, trebuie să acordăm 
mai multă atenție întreținerii u- 
tilojelor pentru creșterea gradu
lui de siguranță în funcționarea 
lor.

Pentru realizareo acestor sar
cini de către colectivele exploa
tărilor va fi necesar să se simtă 
moi mult ajutorul Centralei prin 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
piese de schimb, cu unelte, echi
pament de susținere și utilaje.

Va trebui să punem in voloare 
întreaga noostră capacitate de 
organizare a producției șî a mun
cii, să facem pași concreți spre 
creșterea eficienței activității de 
conducere la toate nivelele.

ÎNTREBARE : Reducerea progra
mului de lucru cu două ore intr-o 
unitate ecoQomică de proporțiile 
Centralei va afecta fără îndoială, 
activitatea multor întreprinderi și 
chiar unități social-culturale din 
întregul municipiu. Ce corelări 
considerați dv. că sint necesare 
în activitatea acestor unități pen
tru a nu se crea perturbații și 
q se asigura reușita acestei im
portante acțiuni ?

RĂSPUNS : întrebarea dv. se
sizează una din cele moi impor
tante laturi ale problemei.

întreprinderile cele mai vizate 
prin reducerea programului nos
tru de lucru sint : întreprinderea de 
gospodărie comunală, de locu
ințe și localuri, precum și asocia
țiile de locatari și C.F.R. Aceste 
unități trebuie să coreleze orarul 
mijloacelor de transport in co
mun in sensul potrivirii acestui 
orar cu regimul de lucru al mi
nelor și chiar cu deservirea direc
tă In exclusivitate la orele cheie.

Programul de viață al multor 
locatari de blocuri se va schimba. 
Orele de încălzire, de furnizare 
de apă caldă și potabilă vor tre
bui corelate cu acest nou pro
gram. Cantinele și căminele vor 
trebui și ele să se adapteze la 
noul program de intrare și ieșire 
din mină a muncitorilor.

Reducerea programului de lu
cru oferă timp liber suplimentar 
pentru mineri. Este important ca 
acest timp să fie folosit cit mai 
util pentru dezvoltarea multilate
rală a fiecăruia, pentru recreere- 
și pentru asigurarea unei capaci
tăți normale de muncă. Reducerea 
timpului de lucru ore influență 
pozitivă atît în viața de familie 
cit și in societate.

ÎNTREBARE : Și acum, o între
bare finală : din cele spuse de 
dv. se degajă un optimism ro
bust in succesul deplin al măsuri
lor întreprinse. Pe ce se bazea
ză acest optimism ?

RĂSPUNS : Optimismul nostru 
este intr-adevăr robust, dar nu e 
cu nimic exagerat. El se bazează 
în primul rind pe efervescența ge
nerală creotâ in urma punerii în 
aplicare a propunerilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru ri
dicarea activității educative, po
litice, pentru dezvoltarea conști
inței socialiste.

Ne bazăm apoi, pe comuniu
nea de interese ce există intre 
necesitățile economiei naționole, 
sarcinile Centralei și interesele 
personale ale solariaților. Sala- 
riații noștri trăiesc din ce in ce 
mai intens dublul lor rol de pro
prietari și producători ai bunuri
lor materiale, participă tot mai 
activ prin gîndire, propuneri și 
activitatea curentă la conducere 
și la realizarea obiectivelor ex
ploatărilor și ale Centralei.

Trebuie să menționăm, de ase
menea, capacitatea sporită de 
conducere și de adaptare la 
schimbări a colectivelor noastre.

In tot cursul aneluî 1971 au 
fost studiate măsurile pentru tre
cerea la noul program și ou fost 
pregătite condițiile necesare. Este 
posibil să apară unele greutăți 
trecătoare, dor socot că pregăti
rea minuțioasă, adeziunea totală 
o solariaților și sprijinul de care 
ne bucurăm, vor face să le de
pășim cu siguranță.

Avem toate condițiile materia
le, forța de muncă și capacita
tea organizatorică pentru a înde
plini cu succes această acțiune 
importantă.

• Statele Unite nu-și vor a- 
suma nici un angajament pri
vind devalorizarea dolarului și 
suprimarea suprataxei de 10 la 
sută, impusă importurilor 
la 15 august a.c., înainte 
președintele Nixon să-și fi 
cheiat seria de întîlniri cu 
fii unor state occidentale 
dustrializate, s-a precizat ... 
Washington, în ajunul deschi
derii la Roma a reuniunii mo
netare a „grupului celor zece11.

lot
ca 
în- 
șe- 
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• Un violent cutremur de 
pămînt a fost înregistrat luni 
la Lima, capitala Republicii 
Peru. Deși nu au fost înregis
trate victinhe, cutremurul a 
provocat panică în rindul 
populației de pe întreaga coas
tă peruană a Pacificului și im
portante pagube materiale. Nu
meroase clădiri au suferit de
gradări.

© In semn de solidaritate cu 
cele 250 de cadre didactice 
concediate pentru motivul că 
au revendicat îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de via- 

peste 10 000 de student! de 
universitatea din Barcelona 
boicotat luni cursurile. Du- 
cum relevă Agenția A.P.. 

concediati nu li

ță. 
Ia 
au 
pă 
profesorilor 
s-au plătit salariul de mai mul
te luni de zile.

S Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite : La San
tiago de Chile a avut Ioc ale
gerea noii conduceri a Institu
tului de cultură chiliano-romăn. 
In funcția de președinte a fost 
desemnat cunoscutul pictor chi
lian, Nemesio Antunez, direc
torul Muzeului „Bellas Artcs".

© Carlos Julio Arosemena, 
fost președinte al Ecuadorului 
intre anii 1961—1963, a decla
rat, în cadrul unui interviu te
levizat, că ruperea relațiilor cu 
Cuba dc către țara sa a fost o 
greșeală. Cu același prilej, re
levă agenția Prensa Latina, 
Arosemena a opinat că ..actu
ala conducere a Ecuadorului 
trebuie să-și reconsidere politi
ca față de Cuba și să reia re
lațiile diplomatice".

fensive11, spre a reduce la tă
cere bateriile de artilerie pa
kistaneze care bombardau loca
lități și obiective militare in
diene.

Pe de altă parte, agenția 
Reuter, citind un purtător dc 
cuvînt al guvernului dc la 
Delhi, informează că, in cursul 
luptelor din zona orașului pa
kistanez Hilli, forțele pakista
neze au înregistrat 80 de morți 
și răniți. El a anunțat, totoda
tă, că patru tancuri 
neze au fost distruse, 
ce un tanc indian 
variat.

a

pakista- 
în timp 
fost a-

■

■

• La Panmunjon a avut loc 
o reuniune a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. Cu 
acest prilej, relatează A.C.T.C., 
reprezentantul R.P.D. Coreene 
a prezentat un protest împotri
va părții americane, care a co
mis noi acte de provocare în 
interiorul zonei demilitarizate. 
"El a cerut reprezentanților ce
leilalte părți să pună capăt a- 
cestor acte și să adopte neîn- 
tîrziat măsurile necesare pen
tru asigurarea și 
securității 
zona 
zează

respectarea 
și ordinii 

demilitarizată", 
A.C.T.C.

în 
preci-

Agenția TASS 
că în Uniunea Sovietică

• 
mite 
a fost lansat un nou satelit ar
tificial al Pămîntului din seria 
„Cosmos". Aparatajul științific 
instalat la bordul lui „Cosmos- 
459“ funcționează normal.

© La 30 noiembrie Junijaa- 
ghiin Tedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președinte
le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, 
a primit pe Sandu loan, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Ulan Bator, în le
gătură cu plecarea sa definiti
vă din Republica Populară 
Mongolă. Cu acest prilej, a a- 
vut loc o convorbire tovără
șească.

RAWALPINDI 30
— Un purtător de 
armatei pakistaneze, citat de 
agenția Associated Press, a a- 
nunțat că o brigadă indiană, 
sprijinită de blindate, a lansat 
luni un atac asupra localității 
Kibannagar, de la nord de ora
șul Jcssore. Aceeași agenție a- 
nunță că surse militare pakis
taneze au confirmat folosirea 
de către trupele indiene a 
tancurilor în cursul unui atac 
din apropierea localității Pac- 
hagarh, respins „cu pierderi 
grele".

Agenția U.P.I. informează, pe 
de altă parte, din Rawalpindi, 
citind un purtător de cuvînt 
guvernamental, că trupele in
diene au ocupat satul Jibanna- 
gar, situat la 8 kilometri în 
interiorul teritoriului pakista
nez, în sectorul Jessore. Purtă
torul de cuvînt a confirmat 
„pierderea unor teritorii (ocu
pate de armata indiană — n.n.) 
în regiunile Chittagong și Syl- 
het“. Purtătorul de cuvînt a in
format, dc asemenea, că, în 
cursul incidentelor din ultimele 
două zile, forțele indiene au în
registrat aproximativ 400 de 
morți.

(Agerpres). 
cuvînt al
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„Toan Thang* — astfel a 
fost denumită, codificat, noua 
acțiune agresivă a trupelor 
amcricano-saigoneze pe teri
toriul Cambodgiei. Penetrația 
masivă a trupelor străine pe 
teritoriul cambodgian, de
clanșată săptămîna trecută, 
este considerată cea mai ma
re operațiune de acest fel de 
la invazia din martie 1970. 
Potrivit unui comunicat ofi
cial, la actuala operațiune 
iau parte unități aeropur
tate, dc infanterie și blin
date, numărul militarilor sai- 
gonezi fiind de aproximativ 
45 000.

mai 8 kilometri de Pnom 
Penh.

In același timp, s-a înre
gistrat un avînt deosebit al 
mișcării de eliberare națio
nală, păturile populației cam
bodgiene care trec de partea 
patrioților fiind din ce în ce 
mai largi.

S-a conturat, astfel, proce
sul ireversibil de înlăturare 
a actualei echipe guverna
mentale, in vederea făuririi 
unei Cambodgii libere, inde
pendente, democratice și pros
pere.

Știri recente confirmă, o 
dată în plus, hotărirea po-

Comentariul zilei
Noua incursiune a trupelor 

intervenționiste a stirnit un 
val de mînie în rîndurile 
populației civile și chiar în 
unele unități ale armatei re
gimului de la “ ~ ‘
deoarece, după 
genția Reuter, 
tele împotriva 
goneze sînt din 
puternice in Cambodgia".

Intervenția trupelor ame- 
ricano-saigonczc, care vine să 
completeze lunga listă a ac
telor de agresiune, de încăl
care gravă a drepturilor fun
damentale ale popoarelor în
doctrineze, s-a produs în con
dițiile în care situația eco
nomică, politică și militară 
a regimului de la Pnom 
Penh s-a agravat la maxi
mum. Nici dizolvarea din oc
tombrie a parlamentului și 
nici practicarea, în consecin
ță, a unei dictaturi militare 
fățișe, nici sporirea conside
rabilă a impozitelor și deva
lorizarea monedei naționale 
nu au fost de natură să ame
lioreze situația regimului Lon 
Noi — Sirik Matak. La toate 
acestea se adaugă loviturile 
nimicitoare pe care luptătorii 
khmeri din rezistență le a- 
plică trupelor guvernamenta
le, silite să treacă în defen
sivă pe toate planurile. Du
pă cum se știe, patrioții 
cambodgieni au eliberat opt 
zecimi din teritoriul țării, 
iar în ultimul timp au obți
nut succese deosebite, cuce
rind mai multe localități de 
importanță strategică și mu
țind frontul luptelor la nu-

Pnom Penii, 
cum scrie a- 
„resentimen- 
trupclor sai- 
ce în ce mai

■

■

■

■

■

■ 
Kporului cambodgian de a lup

ta pentru înfringerea trupe
lor agresoare, pînă la obți
nerea victoriei finale. Sîmbâ- 
tă seara, patrioții khmeri au 
declanșat un puternic atac 
asupra pozițiilor avansate ale 
trupelor saigoneze și regimu
lui de la Pnom Penh, pro- 
vocînd pierderi însemnate u- 
nităților de tancuri și para- 
șutiști. Acest atac, care, după ® 
cum menționează agenția U- ® 
nited Press International, J 
este cel mai puternic de la _ 
data invaziei, constituie un g 
preludiu al ofensivei largi _ 
pe care o pregătesc forțele g 
patriotice khmere de rezis- B 
tență. Pătrunderea masivă a ■ 
trupelor saigoneze pe terito- B 
riul Cambodgiei, care repre- ■ 
zintă o nouă și gravă încăl- ■ 
care a acordurilor de la Ge- ■ 
neva, este și ea, în mod ine- ■ 
vitabil, condamnată eșecului, ■ 
final firesc al unei alianțe ■ 
între două regimuri care nu ■ 
reprezintă pe nimeni.

Șeful statului cambodgian ■ 
și președinte al Frontului J 
Unit Național, prințul Noro- g 
dom Sianuk, sublinia într-un g 
recent mesaj că viitorul a- g 
parține poporului cambod- g 
gian, care continuă lupta sa g 
eroică pentru salvarea na- b 
țională, pentru a alunga din ■ 
Cambodgia pe agresorii ame- B* 
ricani și alîații lor. pentru B 
eliberare si independență na- ■ 
țională, integritate teritorială 3 
și neutralitate, pentru edifi- H 
carea unei patrii dcmocra- ■ 
tice și prospere.

Mihai FABIAN ■

■

a

MIERCURI 1 DECEMBRIE
14,00—15,45 Fotbal : Dinamo 

— Steaua (Divizia A). 
Transmisiune directă de 
la Stadionul Dinamo. 
Crainic comentator : 
Cristian Țopescu.

18,00 „Danubius ’71". Repor
taj de Ia cea de-a IV-a 
ediție a acestui festival 
folcloric.

18,15 „Mult c dulce și- fru
moasă...". 19,30

18,30 Confruntări. Față în fa
ță cu propriile angaja
mente (anchetă in în
treprinderi constructoa-

20,10

re de mașini). 20.30
18,50 Luminile rampei. Intil- 

nire cu opereta... la 22,15
Brașov, 22,20

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici: Lo-
22,40

lek și Bolek in vacanță. 22,55

Cantonamentul. 
Telejurnalul de seară. 
Dragoste supremă, 
mânia. Emisiune 
versuri și cîntece 
triotice.
Tclecincmateca : In 
mele legii.
Avanpremieră. 
Tclcglob. Republica 
frica Centrală.
Canțonete cu Ion Făt- 
culele și Ștefan l’irjol. 
Telejurnalul de' noapte.

Ro- 
de 

pa-

nu-

A

R. D. GERMANA : La exploatarea minieră la zi Amsdorf din regiunea Halle, se ex
ploatează lignit. Aici, problema transportului a fost rezolvată prin construirea unui sistem 
de benzi rulante cu o lungime de 1 500 m. In acest fel au fost înlocuite transporturile cu va- 
gonetcle, producția crestând cu 15 la sută.

In foto: Sistemul de transport pe bandă. 

RADOO
MIERCURI 1 DECEMBRIE

PROGRAMUL I i 6,00 Mu
zică și actualități: 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical?
8.30 Lu microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Viața 
cărților; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Pe Mureș și pe 
Tîrnave — muzică populară;
10.30 Vreau să știu; 11,00

Buletin de știri; 11,05 Melo
dii de Andrei Proșteanu;
11.15 Consultație juridică; 
11,30 Cîntece patriotice și re
voluționare; 12,00 Discul în 
foileton; 12,15 Recital de o- 
peră; 12,30 Intllnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Avanpremieră cotidia
nă; 13.27 Cîntecul e pretutin
deni; 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Noi for
mații la microfon; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 — 100 
de legende românești; 15,30 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 16,00

Radiojurnal; 16,15 Călători», 
muzicală; 16,30 Interpreți de 
muzică populară; 17,00 An- 
tcha tineretului; 17,30 Con
cert de muzică populară) 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 For
mația condusă de Romeo Ba
zarea; 20,55 Știința la zi; 
21.00 Revista șlagărelor; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de 
scară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.
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