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Mîine, la toate minele din Valea Jiului

PRIMA Zi DE APLICARE A PROGRAMULUI DE 6 ORE
LA FRONTURILE DE LUCRU DIN SUBTERAN

Succes s
$ Rezultatele vor ii pe măsura dorinței

deplin!
ș

s

$

exploa- 
se va 

în

Incepind de rrnine, 6 decembrie, la toate 
tarile miniere din bazinul nostru carbonifer 
aplica experimental regimul redus de muncă 
subteran : 6 ore la frontul de lucru cu menținerea 
sarcinilor de plan, a normelor de lucru și a salari
ilor tarifare.

După minuțioose și temeinice pregătiri făcute la 
toate nivelele, incepind de Io conducerea Centralei 
cărbunelui și pină Io ultima echipă de mineri, in 
care se includ și experimentările practice de la mi
na Pcroșeni ; după dezbaterea cu înaltă responsa
bilitate o măsurilor preconizate, în plenare și a- 
dunori ale organelor și organizațiilor de partid la 
ca;e au participat toți factorii chemați să concure 
la aplicarea acestor măsuri — reprezentanți ai co
mitetelor de sindicat și organizațiilor de tineret, ca
dre tehnico-inginerești, cei moi experimentați mi
neri . după consultarea largă a masei de salariați 
și după examinarea atentă in ședința comună o 
Biroului Comitetului municipal de partid și condu
cerii Centralei cărbunelui a măsurilor stabilite și a 
stadiului pregătirilor, incepind de mîine se trece la 
examenul practic al eficienței întregului complex de 
măsuri stabilite.

Așadar, ziua de 6 decembrie ora 6 dimineața, va 
rămine pentru minerii din Valea Jiului, pentru ge
nerația actuală și pentru generațiile ce vor urma, 
un moment memorabil : momentul trecerii la lucru 
după program redus, ceea ce va aduce zilnic celor 
ce muncesc la fronturile de lucru din subteran două 
ore libere in plus. Pe deplin conștienți de importan
ța excepțională a reducerii timpului de lucru in 
subteran care nu se limitează la ciștigareo celor 
două ore ci are implicații adinei osupro întregii 
reții economice, sociale, culturale care se răsfrîng 
pozitiv asupra dezvoltării viitoare a municipiului, a- 
supro traiului tuturor celor ce muncesc și trăiesc in 
Valea Jiului, toți minerii au salutat cu adincă satis
facție trecerea la noul program de muncă in sub- 
tero", și-au manifestat deplina încredere in reușita 
acțiunii, și și-au exprimat hotărirea fermă — co și 
în alte împrejurări - de a răspunde prin fapte con
crete in muncă atenției ce le-o acordă partidul.

In desfășurarea acțiunilor întreprinse pentru ex
perimentarea pe întregul bazin carbonifer a re
gimului redus de lucru in subteran, ne aflăm intr-un 
moment important : momentul încheierii cu succes 
o etapei acțiunilor pregătitoare și ol trecerii la eta
pa experimentării practice. Desigur, nu se poate 
face o comparație — nici nu ne-am' propus aceasta 
— dacă uno din aceste etape este mai importantă 
decit cealaltă, dacă una ridică probleme mai mari 
sau mai mici, dacă una necesită eforturi moi multe 
sau mai puține. Ambele etope sint foarte importan
te, ombele etape ridică probleme complexe, cu to
tul deosebite, ambele etape necesită multe efor
turi.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că întreaga 
perioadă pregătitoare a trecerii la generalizarea 
experimentării noului program de lucru in subteran 
este numai una din aceste etope și că oricit de 
bine s-or fi muncit in această etapă, oricit de bine 
s-ar fi încheiat ec, lucrările pregătitoare — luate 
in sine — nu reprezintă totul, ele iși pierd din va
loare dacă măsurile bune sou foorte bune stabilite 
nu sint aplicate în practică, finalizate. Din acest 
moment, rezolvarea promptă, corectă, pină in cel 
mai mic amănunt, cu cea mai mare răspundere și 
conștiinciozitate a tuturor măsurilor judicios stabili
te, atit a celo- .mari" cit și a celor „mici", corec
tarea și completarea acestor măsuri cu altele a 
căror necesitate se ivește pe parcurs - iată cheia 
succesului deplin al întregii acțiuni.

Aplicarea riguroasă, exemplară a măsurilor sta
bilite incumbă o răspundere deosebită. întrea
ga perioadă a experimentării practice a pro
gramului de lucru redus din subteran impune o 
preocupare mai atentă, eforturi de gindire mai mari, 
exigență sporită față de disciplină din partea tutu
ror factorilor de conducere — atit politici cit și ad
ministrativi — din portea întregii mase de salariați 
din unitățile miniere și din Centrală, toate îndrep
tate spre o organizare mai bună, intr-adevăr su
perioară, științifică a producției și a muncii, care 
să duca in final la folosirea cit moi completă a 
capacităților de producție, a utilajelor și forței de 
muncă.

Intreago activitate desfășurată pină în 
zent pentru pregătirea trecerii
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minerilor dc a răspunde prin fapte 
atenției pe tare partidul o manifesta

neîncetat pentru viața lor
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Munca de partid, 
vie, dinamică, 

in pas 
cu ritmurile 

de dezvoltare 
social- 

economică 
a Văii Jiului

Președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe ministrul 
afacerilor externe 

a! legatului Maroc
Sîmbătâ dlmlneațu. președin

tele Consiliului de Slut al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, u primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Regatului Maroc, dr. Abdellatlf 
Filali, care face o vizită oficia
lă în țara noastră.

La întrevedere a participat 
CorneJiu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia s-a

a <»•••• *

exprimat satisfacția pentru evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Maroc. S-au rele
vat, totodată, posibilitățile largi 
care există pentru extinderea 
colaborării și cooperării bilate
rale în interesul popoarelor ro
mân și marocan.

Au fost, de asemenea, abor
date unele probleme ale situa
ției internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

Întîlnirea pionierilor din 
Valea Jiului cu tovarășul

Ioachim Moga
prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

n cinsti prin faptele lor erois
mul muncii pline de bărbăție 
și abnegație a părinților lor ca
re extrag, cu puterea brațelor 
vînjoase și seînteia minții, căr
bunele, bogăția 
jiene.

Primit cu vii 
aplauze, care nu 
nutc în șir, ia cuvîntul tova
rășul Ioachim Moga. „înainte 
de toate — spune înaltul oaspe
te — vă mulțumesc din inima 
pentru primirea caldă, emoțio
nantă. pe care mi-ați făcut-o. 
Este, cred eu, expresia vie, 
grăitoare a dragostei fără mar
gini pe care voi, pionierii și 
școlarii Văii Jiului o nutriți 
pentru partidul nostru comu
nist, conducătorul încercat al 
poporului nostru pe drumul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate de mîine". 
După ce face un scurt, dar e- 
dificalor bilanț al succeselor 
oamenilor muncii din județul 
Hunedoara, aruneînd și o pri
vire asupra obiectivelor deose
bit de importante prevăzute a 
se realiza în cincinalul actual 
pe tot cuprinsul județului. vor
bitorul încheie adresînd pionie
rilor din Valea urarea

Interviu cu tovarășul ing. IOAN LĂZĂRESCU 
adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei

In preziua trecerii la experimentarea 
programului redus, de 6 ore, la frontu
rile de lucru din subteran la toate ex
ploatările miniere din Valea Jiului, 
ne-am adresat tovarășului ing. IOAN 
LĂZĂRESCU, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei cu rugă
mintea de a răspunde la cîteva întrebări

în legătură cu această importantă ac
țiune. Cu multă amabilitate domnia sa 
a acceptat acest dialog prin intermediul 
ziarului cu colectivele de muncă din 
unitățile Centralei cărbunelui, cu masa 
cititorilor „Steagului roșu".

Publicăm mai jos răspunsurile tovară
șului ministru, la întrebările noastre.

ÎNTREBARE:

— Cum caracterizați, 
tovarășe ministru, sem
nificația și importanta 
experimentării pe în
tregul bazin al Văii Jiu
lui a regimului de mun
că de 6 ore la frontu
rile de lucru din subte
ran ?

RĂSPUNS:

— Fără îndoială, pin
teni in pragul unui e- 
veniment de foarte ma
re importanță atit in 
viața oamenilor muncii 
din Valea Jiului cît și 
a întregului detașament 
al muncitorilor mineri 
din țara noastră.

Trecerea la regimul 
de muncă dc 6 ore la 
fronturile de lucru din 
subteran este încă o ex
presie a preocupării 
neabătute a conducerii 
partidului și statului 
nostru pentru perfecțio
narea conducerii și or
ganizării producției șî 
a muncii, pentru îmbu
nătățirea permanentă a 
condițiilor de muncă și 
de trai ale minerilor.

Măsura de reducere a 
timpului de lucru a gă
sit deplina adeziune a 
colectivelor de 
din acest sector 
re importanță 
dezvoltarea 
a întregii noastre econo
mii naționale.

Acest lucru confirmă 
încrederea în capacita
tea noastră de condu
cere și organizare, de a 
rezolva cu succes ase
menea sarcini de maro

răspundere, în condițiile 
îmbunătățirii în conti
nuare a indicatorilor 
I ehnico-economici.

Măsura la a cărei a- 
plicarc generală pe Va
lea Jiului se va trece 
in ziua dc 6 decem
brie, se înscrie printre 
marile acțiuni de ordin 
organizatoric și va fi 
un serios examen al 
competenței cadrelor 
noastre dc conducere și 
al puterii de înțelegere, 
dăruire și mobilizare a 
celor ce muncesc în 
subteran. Ea este meni
tă să îmbunătățească nu 
numai condițiile de trai 
ale personalului din 
subteran, ci și eficiența 
în folosirea capacități
lor și a fondului de 
producție, a organizării 
in general.

ÎNTREBARE:

muncă 
de ma- 
pentru 

echilibrată

meleagurilor

și nestăvilite 
contenesc mi-

ale problemei 
încredere in succesul ac
țiunii. Trebuie să subli
niem însă că in ciuda 
unui optimism, înteme
iat de altfel, există și 
unele 
cărora 
concentrăm 
continuare 
seriozitate.

putut constata că in tot 
cursul anului 1971 s-au 
făcut intense și serioa
se pregătiri. A fost bine 
ales și momentul trece
rii la generalizare, e- 
xistind deja o experien
ță câștigată la minele 
Anina șr'Paroșcni și la 
alte mine dc cărbune 
din țară din cadru! Cen
tralei și timp suficient 
pentru eventuale corec
turi, în așa fel ca sar
cinile anului 1972 să fie 
realizate din primele 
zile în condițiile noi 
create.

In general sint stabi
lite condițiile tehnice, 
materiale și forța de 
muncă pentru realiza
rea integrală a măsuri
lor proiectate. Apreciez, 
de asemenea, fermitatea 
și curajul cu care con
ducerile minelor și Cen
tralei, îndrumate de or
ganele de partid și spri
jinite de sindicate și 
U.T.C. trec la aplicarea 
programelor stabilite.

Ceea ce este extrem 
de important, acțiunea 
se bucură de adeziunea 
deplină și de participa
rea activă a întregii 
mase de salariați ai 
Centralei și cred că nu 
numai a acestora, ci a 
tuturor celor care acti
vează în directă 
directă legătură 
nerii.

S-a depus o 
stăruitoare de a 
in detaliu acțiunea dc 
reducere a timpului de 
lucru în subteran. Pro
gramele întocmite cu
prind laturile esențiale

aspecte asupra 
trebuie să ne 

atenția în 
cu aceeași

ÎNTREBARE:

— Cum vedeți conti
nuarea acestei activități 
in condițiile trecerii 
la verificarea in practi
că, incepind de luni, a 
măsurilor stabilite ?

moție și bucurie, pionierii Si- 
chitiu Ileana, Scorci Elena, Tur- 
lete Doina, Giurgiu Stejărel, 
Bărcan Paulina, Zarza Cristina 
și -Roznov Mariana vorbesc des
pre succesele lor la învățătură 

activitățile pionierești.

Ieri după-amiazâ sala dc spec
tacole a Casei de cultură din 
Petroșani a trăit clipe de un 
entuziasm debordant, nestăvi
lit. Se adunaseră aici peste 800 
de pionieri îmbrăcați în fru
moasele lor costume de para
dă. purtînd în mîini steaguri 
de detașament și de unitate, bu
chete de flori, daruri. Erau re
prezentanții celor aproape 10 000 
de pionieri din Valea Jiului 
veniți la întîlnirea cu tovarășul 
Ioachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean.

Ora 14. Așezați pe două co
loane, într-un culoar viu, fre- 
mătînd de emoție, pionierii pri
mesc pe tovarășul Ioachim Mo
ga, precum și pe ceilalți iu
biți oaspeți ai lor, tovarășii 
Clement Negruț, prim-secretar 
al Comitetului municipal dc 
partid, președintele Consiliului 
popular municipal, Virgiliu Ra
dulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației pio
nierilor, Gligor Ilașa, președin
tele Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor. In aplau
zele nestăvilite ale celor pre- 
zenți oaspeții iau loc la masa 
prezidiului, avînd printre ci și 
pe cîțiva purtători ai cravate
lor roșii. Un moment de li
niște, apoi de undeva din mij
locul sălii, trompeții lansează 
semnalul lor sonor, după care 
pioniera Colțan Daniela, dc la 
Școala generală nr. 2 Lupcni, 
deschide întîlnirea dînd cuvîn- 
tul colegilor săi de la diferite 
școli din Valea Jiului. In cu
vinte simple pornite din ini- 

vocca încărcată de e-

Aplauze pentru partid, părintele iubit al pionierilor

ca practica să

(Continuare in pag. « 2-a)

muncă 
pregăti

marchează în- 
unei etape și 

intr-una nouă.

Interviu realizat <lc 
C. MAGDALIN

sau in- 
cu mi-

RĂSPUNS:

— După cile cunoaș
tem, atit in cadrul mi
nisterului cit și în de
plasările pe care le-ați 
făcut în Valea Jiului, 
in contactele directe cu 
cadrele de conducere, 
cu specialiști și cu mi
neri, dumneavoastră ați 
urmărit îndeaproape 
desfășurarea lucrărilor 
pregătitoare pentru tre
cerea la regimul redus 
de lucru in subteran. 
Cum apreciați această 
muncă pregătitoare ?

RĂSPUNS:

— Apreciez că înce
putul este mai mult dc- 
cît promițător. Spun a- 
ccasta pentru

E. M. Livezeni. O scurtă 
discuție înaintea plecării spre 
„mina din deal" intre ortaci, 
maistru și inginer.

Foto; I. LICIU

PENTRU CA MINERII SA CALATOREASCA 
ÎN CONDIȚII CÎT MAI BUNE

— Tovarășe director, după 
cum știți, trecerea la expe
rimentarea programului de 
lucru de 6 ore la minele din 
întregul bazin carbonifer al 
Văii Jiului, eveniment de im
portanță istorică în viața mu
nicipiului, solicită eforturi nu 
numai din partea colective
lor de muncă de la exploată
rile miniere. Printre factorii 
chemați să rezolve seria de 
probleme ridicate de această 
acțiune de mare importanță 
este și întreprinderea de a 
cărei activitate răspundeți. 
Vă adresez o întrebare cu 
sens distinct, care necesită 
un răspuns precis, bazat pe 
măsuri concrete i Cum ați 
soluționat problema susținerii

Convorbire cu 
ing. GHEORGIIE ROMOȘAN, 

directorul întreprinderii 
de gospodărie comunală

însemnatei acțiuni despre ca
re vorbeam, privind transpor
tul minerilor — spre și de 
la locurile lor de muncă — 
in condiții care să nu impie
teze procesul de producție.

— întreprinderea noastră 
a adaptat toate orarele 
autobuzelor actualelor ce
rințe. Noul program de cir
culație, stabilit în urma con
sultărilor cu conducerea Ccn-

tralei cărbunelui, avind Ia 
bază programul orelor de in
trare și ieșire din șut a mi
nerilor, în cele patru schim
buri, a fost amănunțit în
tocmit și va fi respectat ...în
tocmai. Fără abateri proba
bile !

— Trecind mai la concret, 
ce greutăți ați intimpinat și 
cum le-ați soluționat ?

— De la început, ani anali
zat in comitetul de direcție 
posibilitățile pe care Ic a- 
vein de a răspunde favora-

Convorbire consemnată de 
Viorel TEODORESCU

(Gontinuare in pag. a 2-a)

— Ziua dc luni fi de
cembrie 
cheierea 
trecerea 
decisivă.

Pentru 
dea confirmarea poziti
vă a măsurilor stabilite 
vreau să rețin cîteva 
puncte cheie asupra că
rora trebuie stăruit pe 
mai departe.

Este vorba, in primul 
rînd, de menținerea, în 
continuare, a emulației 
creatoare, a optimismu
lui manifestat, a clima
tului favorabil creat 
pentru aplicarea măsu
rilor preconizate. îmbu
nătățirea disciplinei în 
muncă va asigura res
pectarea normelor de 
exploatare, dc tehnică despre dragostea lor iierbinte 

pentru Partidul Comunist Ro
mân pentru conducătorul iubit 
al întregii țâri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui via
ță este pentru ci o minunată 
pildă de abnegație și dăruire. 
In aprobarea unanimă, pio
niera Bărcan Paulina, de la 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, adresează — in numele co
legilor săi din Valea Jiului — 
către pionierii județului che
marea ca tot ceea ce fac pur
tătorii cravatelor roșii în școală 
și în afara ci să se desfășoare 
sub deviza „In fiecare zi din 
viața de pionier, o faptă demnă 
de un viitor comunist”.

Se apropie apoi de micro
fon tovarășul Virgil iu Radulian, 
oaspete de seamă al pionieri
lor din Valea Jiului, pentru a 
le aduce un fierbinte salut din 
partea Consiliului Național al 
Organizației pionierilor, din 
partea celor 1G00 000 de pio
nieri de pe tot cuprinsul țării. 
Ropote de aplauze subliniază 
cuvintele uu ;>« *clui care în
deamnă pe pionierii și școlarii 
din Valea Jiului să. se pregă
tească cu perseverență și dă
ruire pentru a cunoaște tradi
țiile glorioase de luptă ale îna
intașilor lor cc s-au jertfit pen
tru o viață mai bună, pentru

de a face totul pentru a de
veni constructori pricepuți ai 
societății socialiste și comu
niste.

îndemnurile primului secre
tar al Comitetului județean de 
partid sînt primite cu aplauze 
și urale, toți cei prezenți scan- 
dînd îrț picioare cuvintele 
„Ceaușescu — P.C.R.“. .Mulțu
mim partidului" ș. a.

Pionierii trimit -apoi o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se angajează cu tot ela
nul și responsabilitatea să de
pună eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea permanentă a în
tregii lor activități, pentru ob
ținerea unor rezultate deosebite 
la învățătură și in munca dc 
înfrumusețare și înflorire con
tinuă a școlilor și localităților.

Întîlnirea pionierilor din Va
lea Jiului cu tovarășul Ioachim 
Moga, desfășurată într-o atmos
feră caldă, emoționantă este 
urmată de un reușit program 
artistic. Programul este oferit 
oaspeților și tuturor celor pre
zenți de către membrii ansam
blului Consiliului județean Hu
nedoara al Organizației pionie
rilor, care a participat anul a- 
ccsta la festivalul „Bucuria Eu
ropei” desfășurat la Belgrad.

ADMITEREA LA DOCTORAT
Ministerul Invățămintului a- 

duce la cunoștință că între 15— 
24 februarie 1972 va avea loc 
admiterea la doctorat pentru 
anul universitar 1971—1972.

înscrierile se fac între 20 de
cembrie 1971 si 15 ianuarie 1972 
la rectoratele instituțiilor de 
învățămînt superior, la secreta
riatele unităților dc cercetare 
ale Ministerului Invâțăinîntului, 
Academiei Republicii Socialis-

te România, Academici de Ști
ințe Sociale și Politice, Acade
mici de Științe Medicale și la 
secretariatele Academici do 
Științe Agricole și Silvi
ce, Institutului de Fizică Ato
mică, Institutului de Fizică și 
Institutului de Mecanica Flui
delor șl Construcții Aero Spa
țiale la care este organizat doc
toratul.
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Rezultatele vor fi pe măsura 
dorinței minerilor

b xc<liritâții munții si ■ celor 
organizatorice rcclmnirtc in ge
neral 5» in special in noile con
diții. Trebuie menținut in con
tinuare contactul strins cu masa 
de snlariati pentru a putea 
primi operativ informările ne
cesare rezolvării rapide a pro
blemelor noi ce eventual vor 
•part

n* al doilea rinei, trebuie sâ 
mivptam id era că oricit «ie 
prcvftzâtari an» fi fost, pregă- 
tiriic nu pot fi socotite înche
iate. Pot apărea situații neprr- 
văwte. care sâ creeze greutăți 
temporare, pe care va trebui să 
Ic învingem, ca să zic asa, clin 
mers. Pentru aceasta progra
mele întocmite tic unități tre
buie analizate și perfecționate 
în continuare. In acest sens con
sider deosebit de importantă 
și utila consultarea activă, in 
continuare, a masei largi de sa- 
lariați. studierea atentă și so
luționarea operativă a observa
țiilor. sogestiilor și propuneri
lor făcute.

In al treilea, clar nu in ul
timul rind, rețin necesitatea ca 
și Ia celelalte unități econo
mice — cele de transport, de 
deservire și social-culfuralc să-și 
desăvirșcască programele pre
gătitoare și să-și coreleze acti
vitatea cu noul regim «le lucru 
al minelor.

ÎNTREBARE:

— După părerea dumneavoas
tră, care sini în prezent pro
blemele de importanți majoră 
re trebuie sâ fie puse fn cen
trul atenției conducerii Centra
lei cărbunelui, conducerilor ex- 
țtlantirilor miniere și altor uni
tăți economice din Valea Jiu
lui pentru asigurarea deplinei 
reușite a acestei importante ar- 
țmni ?

RĂSPUNS:

— Pe linei ce v-am spus 
ț» răspunsul la intrebarea dv. 
precedentă, mă opresc la urmă
toarele probleme pe care Ic so- 
rol de o importanță majoră :

< Biroul executiv al Cen
tralei, conducerile exploatărilor 

'miniere trebuie să acorde ma
ximum de atenție rezolvării a- 
provizionării ritmice a locuri
lor de muncă. Unii tovarăși 
au manifestat un oarecare scep
ticism in acest domeniu, poate 
na neîntemeiat. Asigurarea cu 
piese de schimb, organizarea 
fluxului de materiale spre lo
curile de muncă, asigurarea a- 
pei potabile și a celei indus
triale. îmbunătățirea colaboră

rii exploatărilor <u l’zinn de 
utilaj minier, se impun in <on- 
tirnarr atenției.

d Condaccrea Centralei va 
trebui să a«orde pc mai depar
te asistență tehnici unităților 
«are aplică programul redus «Ic 
lutru. Această asistență trebuie 
prelungită, de In caz la caz, 
pini la obținerea rezultatelor 
Montate. Recomand cn să fie 
repartizate la unități in conti
nuare cadrele care au partici
pat la pregătirile făcute pină 
in prezent.

+ Trebuie ca. mai ales con
ducerile exploatărilor miniere, 
să întărească activitatea de su
praveghere și control a opera
țiunilor ce se execută in mină, 
pentru a nu permite nici cea 
mai mică abatere de la disci
plina tehnologică de muncă și 
de protecție a muncii.

O atenție specială trebuie 
acordată problemelor sociale, a- 
sigurării condițiilor pentru o 
bună aprovizionare a populației 
pentru a crea condiții mai bu
ne de folosire cit mai utilă a 
timpului liber al minerilor.

lată probleme ce vor trebui 
să preocupe in continuare con
ducerea Centralei, celelalte or
gane locale și conducerea Mi
nisterului Minelor. Petrolului și 
Geologiei. Va trebui, de ase
menea. să se găsească soluția 
optimă pentru transportul sa- 
lariațtkir de la domiciliu la ex
ploatări și de la exploatări la 
domiciliu.

Conducerea Centralei din Pe
troșani va trebui să facă la 
timp, operativ demersurile ne- 
«csare rezolvării acelor proble
me care depășesc competențele 
locale.

ÎNTREBARE:

— Tocmai in legătură cu rr- 
zolvarea problemelor care depă
șesc competența organelor lo
cale intenționam să vă pun o 
întrebare. In ședința comună a 
Biroului Comitetului municipal 
de partid și conducerii Cen
tralei cărbunelui Petroșani s-au 
ridicat un șir de probleme de 
acest gen. Ce perspectivă între
vede conducerea Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologici 
pentru realizarea lor ?

RĂSPUNS:

— Trebuie să subliniez cu sa
tisfacție că datorită pregătirilor 
minuțioase efectuate, multe pro
bleme, chiar din categoria ace
lora Ia care se referă întreba
rea dv. au fost rezolvate pe 
parcurs. Astfel, șirul lor ac
tual nu e prea mare și, ceea cc 

c foarte important, rezolvarea 
acestor probleme nu rondițio- 
Riazft declanșarea acțiunii.

\m reținut «itev» probleme 
deosebite din ședința comună 
a Hiroulai Comitetului muni
cipal de partid și conducerii 
Centralei, a «ăror rezolvare de
pășește posibilitățile locale. U- 
nclc dintre «-Ir uu-și au origi
nea in programul de lucru re
dus altele da. Mă voi referi la 
fileva din cric din urmă.

Conducerea Ministerului Mi
nelor. Petrolului și Geologiei 
iși reținr ca problemă dc re
zolvai. o scrie dc aspecte le
gate «le aplicarea sistemului de 
salarizare, a N.D.P.M. și de per
fecționare a pregătirii perso
nalului.

Tstc, dc asemenea, important 
să fie eliminate anumite ștran
gulări cauzate dc acoperirea 
neritmică a necesarului dc va
goane C.F.ll.

Aspectele sociale la a căror 
rezolvare iși va aduce «ontri- 
buția conducerea ministerului, 
vizează probleme de locuințe, 
de asistență medicală, dc trans
port de la domiciliu la mină 
și viceversa.

Sintcm convinși că și aces
tor probleme Ii se vor găsi so
luții optime dc rezolvare in
tr-un timp scurt.

ÎNTREBARE:
— Inccpind de inline, toți 

minerii din Valva Jiului vor lu
cra după noul program de. lu
cru tn 4 schimburi cu durata 
de ti ore. Aveți de transmis 
pentru ei un cnrînt prin in
termediul ziarului „Steagul 
roșu" ?

RĂSPUNS:

— Vă mulțumesc pentru ama
bilitatea dv. dc a putea trans
mite prin ziarul „Steagul roșu" 
un cuvin! minerilor din Valea 
Jiului, în pragul acestui marc 
eveniment.

Consider că toți minerii, îm
preună cu conducătorii lor po
litici și administrativi, cu toți 
salariații Centralei trebuie feli
citați cu această ocazie pentru 
ținuta politică dovedită și ac
tivitatea organizatorică depusă 
in pregătirea acțiunii.

Doresc să-mi exprim întreaga 
încredere că rezultatele vor fi 
pe măsura dorinței lor de a 
răspunde cu fapte de recunoș
tință atenției pe care partidul 
o manifestă neîncetat pentru 
viața lor.

Cuvintul meu către ei e o 
urare de succes, un tradițional 
„NOROC BUN ’"

(Urmare din pag. I)

i»o piogrontulul redus de lu
cru In subteran o creol in rin- 
dul minerilor o otmosferă foor- 
le bună. Această atmosferă tre
buie întreținută ți derm Itotă 
in permonență piin continuo- 
rea consultării colectivelor de 
muncă o supra tuturor proble
mele» pe care le ridică aplica- 
rea noului program de lucru, 
prin cplkorea riguroasă ți 
promptă o tuturor măsurilor 
stohilite, prin rezolvarea fără 
înliizieie o tuturor cerințelor, 
sugestiilor, tecomondârilor ți 
propunerilor făcute de mineri 
in funcție de desfășurarea nou
lui program, piinlr-o muncă 
pnlWrcă-educotis'O susținută.

In esență, ce trebuie făcut 
in continuare ? Există o serie 
de probleme core, in mod jus
tified dou noțloic la frămin- 
tări in rindul celor care lucrea
ză in abataje, co : îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico-mo- 
teriole a locurilor de muncă, 
esiguroreo unei mai bune în
trețineri o utilajelor, ’înlăturarea 
lipsei de piese de schimb, or- 
ganizaroa mai bună a trans
portului pe orizontală ți pe

Pentru ca minerii să călătorească 
în condiții cît mai bune

(Urmare din pag. 1)

bil solicitărilor. S-ar fi im
pus, c adevărat, sporirea par
cului dc autobuze, insă, in- 
trucit acest lucru deocam
dată nu era posibil, am hotă- 
rit să folosim cit mai intens 
mijloacele de transport dc 
care dispunem. In acest sens, 
autobuzele bune, cele despre 
care noi spunem că se află 
în stare excepțională, vor 
circula, cu șoferi în schim
buri, aproape fără întreru
pere. Era, de asemenea, ne
cesară mărirea numărului șo
ferilor. Problema a fost re
zolvată. Dc Ia Centrala căr
bunelui și de Ia alte între

RADBO
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PROGRAMUL 1 : 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
8.08 Ilustrate muzicale: 9,00 
Ora satului; 10,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 10,30 Para
da clntccului; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Intîlnjre.cu

SUCCES
verticala in subteran, efectua- 
rea mlr-un timp cit mai scurt 
o transportului solariaților de 
fa locuințele lor la mină ți ma
pei.

O condiție esențiolă pentru 
aplicarea cu deplin succes o 
prog-orrnrlur de 6 ore Io frontu
rile de lucru in subtemn o con- 
stiiu.e întărirea disciplinei. O- 
rice fisură in oceostă direcție 
poale duce la dezorganizarea 
activității, poale couza mari 
greutăți și pierderi de produc
ție Desfășurarea lucrului in 
condițiile noului program im
pune o ordine perfectă in 
tonle compartimentele de ac- 
țiviiate ole fiecărei mine, nu 
numai în obatoje dor și in res
tul locurilor de muncă din sub
teran și de la suprafață. Ab
sențele dc Io lucru, întirzie- 
rile „plimbările" fora rost ți 
orice alte manifestări core duc 
la irosireo timpului de lucru 
productiv trebuie eliminate cu 
desăvirșire. De occca $e cere ca, 
moi mult decit pină acum și cu 
moi multă combalivitote. ostfel 

prinderi, au fost detașați, 
pentru o perioadă, un număr 
dc peste 20 <fc șoferi. Rula
jul suplimentar ncccsila un 
consum sporit de combustibil. 
S-n rezolvat și acest lucru ! 
.Autobuzele fiind acum mai 
mult solicitate, vom asigu
ra infrețincrca lor permanen
tă, echipele dc întreținere 
vor fi mărite și suplimentar 
dotate cu piese de schimb, 
numărul mecanicilor, de ase
menea, va spori — dc aici 
decurgind și un lucru mai 
rapid, de calitate.

— E necesară mărirea frec
venței autobuzelor pe unele 
trasee, in orele .de virf* ?

melodia populară .și interpre
tul preferat; 12,00 De toate 
pentru toți: 13,00 Radiojur
nal. Sport: 13,15 Unda ve
selă: 13,45 Sport și muzică; 
16,15 Orchestra de - muzică 
populară a Radioteleviziunii; 
17,00 Serial radiofonic pentru 
tinerii ascultători .Iancu Jia- 
nu“ (seria XV); 17,30 Estrada 
duminicală; 22,00 Radiojur
nal; 22,10 Panoramic sportiv;
22,30 Orchestra Paul Mi. li
niat; 23,00 Meridiane melodii. 
Ui

DEPLINI
de cazuri să fie puse imediat 
ia discuțro < oleclÂ/elcr respec
tive ți să se ro măsurile impu
se de bunul mers ol produc
er.

Avind in foță această multi
tudine de probleme, ne dom 
moi bine seomo ce rol impor
te nf, c< soremi meri revin or
ganelor ți organizațiilor de 
partid, comuniștilor din fiecare 
localitate, de la fiecore exploa
tare minieră, de Io fiecore loc 
de munco din subloron ca fac
tori conducători, care ponrto 
principala răspundere pent-u 
aplicarea riguroasă o măsuri
lor politice, tehnice șl organi
zatorice stobilite la diferite ni
vele și pe diferite planuri pen
tru deplino reușită a acțiu
nii. Penliu o nu lăsa loc nici 
unei fisuri se impune ca iacă 
din primele zile de aplicare 
o programului redus Io frontu
rile de lucnr să se urmoreos- 
că atent cum decurge aplica
rea măsurilor stabilite, ce gre
utăți se ivesc, ce fenomene noi 
apar și ?ă se stabilească ope

— Nu am redus numărul 
autobuzelor pc oră, pe nici 
un traseu. Dimpotrivă ' S-a 
menținut frecvența circulației 
pe absolut toate rutele și, 
cum era de presupus, in anu
mite direcții — și no numai 
in orele „dc virf" — am spo
rit numărul mașinilor. De e- 
xe.mpiu, pe traseul Petroșani 
— Urieani, autobuzele, incc
pind din 6 decembrie, vor 
circula din sfert in sfert de 
oră, dar fără dublurile pc ca
re le-au avut prnăin prezent. 
TransportuT in comun, aș a- 
dauga, nu va fi cu nimic a- 
fcctat in urma acestor modi
ficări.

— Ce îmbunătățiri s-au c- 
dus transportului nocturn, 
cum veți rezolva călătoria — 
spre și de la locurile de mun
că — a minerilor din schim
bul IV ?

— S-au studiat traseele, în 
concordanță cu necesarul de 
oameni care trebuie trans
portați noaptea și vom asi
gura ca ultimele mașini să 
plece de la „gurile" minelor 
Ia ora 1,45. De Ea ieșirea din 
subteran a ultimului schimb 
și pină la retragerea ulti
mului autobuz va trece o o- 
ră și 45 minute, deci timp 
suficient !

— Alte măsuri ? 

rativ măsuri pentru prevenirea ți 
eliminaico defecțiunilor,

Sub îndrumarea orgonizoțrilo' 
de partid, 'comitetele de slndi- 
cot, organizoțHle d* tineret dc 
la exploatările miniere sini do 
loare so ți îmbunătățească ac- 
trvHofeo, 'â ocorde întreaga a- 
fenfie cuvenită sarcinilor ce 
decurg pentru ele din inlrodu- 
cerea programului redus de 
lucru ți - prin mijlooce ți me
tode specifice muncii lor — 
să-ți aducă intreago contribu
ție la mobilizorco colectivelor 
de muncă miniere pentru trans
punerea in vioțo o măsurilor 
stabilite, pentru imbunotăți'ra 
întregii activități din subteran.

Redacția „Steagul roșu", a- 
Knnmfu-se celorlalți factori dîn 
Valea Jiului care depun eloi- 
luri pentru experimentarea in 
bune condițiuni o programu
lui de 6 ore la fronturile de 
lucru, propunindu-ți să sus
țină activ ți consecvent aces
te eforturi urează colectivelor 
de muncă miniere SUCCES DE
PUN in realizarea obiectivelor
pe core ți le-au propus in 
scopul materializări fioiâriril 
partidului cu privire la redu
cerea timpului de lucru în sub
teran !

— Pc toate traseele, timp 
<le o lună dc zile, se vor fa
ce controale afit dc către re
prezentanții întreprinderilor 
miniere cil și dc către oame
ni de răspundere «lin unita
tea noastră, in orele „de virf" 
pentru a se constata dacă c- 
xistă oare cazi obiecții, ne
mulțumiri, propuneri de îm
bunătățire a programului. Le 
vom lua in considerare șl 
vom acționa în viitor în con
secință ...Dacă cei pe care-i 
apreciem și le stimăm efor
turile vor înțelege că și 
transportul eu autobuzele 
I.G.C. reclamă punctualitate, 
dacă se vor convinge că nu 
e bine ca autobuzele care a- 
jung la destinație, la locul 
de muncă, cu 20 dc minute 
înainte de intrarea în șut să 
circule scmipline. iar în ulti
mul, cel „de fix", sâ pretindă 
să încapă ...21)1) de oameni, 
dacă pentru o mai rapidă 
îmbarcare ar fi, in prealabil, 
cumpărate abonamente — o 
formă mult avantajoasă —, 
am putea considera și noi 
că sintcm... ajutați, pentru ca 
transportul să meargă, cum 
se zice frecvent, ca pc roate. 
Să sperăm că toate vor fi bu
ne ! Să sperăm că nu vom 
avea probleme de nici un 
gen .'

TV
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K.I5 Gimnasti« .i pvntni toți. 
3.3<i Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. 

Ciclu de inițiere muzi- 
«alA prezentat de nnins- 
«ului dirijor Leonard 
Bernstein. Emisiunea a 
lll-a : Ce cxle forma dc 
«onată?

12.011 D« s mjă patriei.
I2,3<l l. i>isiun<‘ in limba ma

ghiară.
14,00 Sport. Fotbal : Sport 

Club Bacău - Dinnino 
București. Transmisiune 
dircciA «Ic la Bacău. 
Campionatul mondial 
dc < i<lism acrobatic și 
Cu lobai. înregistrare de 
la Baden. Ten'm Tur
neul < ampionilor. Trans 
misiune directă de la 
Paris

18.00 Film serial pentru ti
neret : .Flanela gigan- 
ților"

18A0 Vetre folclorice — Olt. 
Ciut și ioc la Scorni- 
cești.

19.20 | ooi <|<- seri • .Creio
nul fermecat" — ..Ij» 
umbra pinului".

T9210 Telejurnalul dc scară. 
20,00 Reportajul siptăininii. 

Poflgoriile traversează 
șoseaua.

20.20 Cu Iuți iii scenă — 
spectacol internațional 
de divertisment.

22.55 Teleiurnaliil «le noapte. 
23,05 Tenis: Turneul cam

pionilor. înregistrare <!c 
la Paris.

LI Ni fi DEC EMBRIF

17,00 Tenis: „Turneul cam
pionilor*. înregistrare de 
la Paris.

18,00 Ecranul — emisiune de 
informatic ș» critică ci
nematografică.

182)0 Festivalul toamnei — 
Buzău 1971. Aspecte de 
la concertai laureațîlor 
ai festivalului falelnrie 
ediția a lll-a.

18,50 Stop — cadru.
19.20 1 001 dc seri : Creionul 

fermecat — Kajtek.
19.30 Telejurnalul de scară.
20.10 Roman foileton : „Ma

rile sperauțet* (IV).
21,00 Dinamica societății ro

mânești. Democrația so
cialistă — forță dinami
zatoare a societății so
cialiste.

21.30 Steaua fără nume — 
muzică ușoară.

22.30 Imagini din Finlanda 
— film documentar.

22.55 Tcleiumalul «le noapte.

Cămile 
numerotate

Gangsterii americani și-au do
vedit recent. încă o dată, inge- 
niozitaîea. De curînd, la Los 
.Angeles, ei s-au folosit de un 
buldozer pentru a dărima zi
dul unui magazin — pe care 
apoj l-au jefuit Poliția susți
ne câ gangsterul care conducea 
buldozerul s-a dovedit un ade
vărat expert

-------- ------------

Drept măsură împotriva ron- 
tv;* bandei, in unele regiuni ale 
Egiptului s-a hotărît ca fiecă
rei cămilă să i se dea un nu
măr special, asemenea automo
bilelor. Au fost pină in pre
zent înregistrate 36200 ,cură- 
b»i ak: pustiului". Da>ră că
mila este folosită pentru trans
put t ol mărfurilor de contra- 
tnndă. este ușor să se stabi
lească numele stăpmului ci.

-------- ------------

Monumentul 
lui Aii Baba...
Primăria orajului Bagdad a 

hijUirit să ridice pe una din 
arterele principale ale orașu
lui un monument consacrat le
gendei lui Aii Baba și celor 
40 de hoți ai sâi — persona
je ale povestirilor din .O mie 
și una de nopțiu.

CONCLUZIE 

LOGICA...
Acum cinci ani, un cetățean uruguayon, Jose 

Hernandez Gutierrez a fost arestat pe simplul motiv 
că a fost luat drept un oarecore Oscar Go reia Bor- 
reto. Acesta din urmă, supus in acea vreme unei 
anchete, se angajase să nu pârăseoscă orașul, dor 
nu s-o ținut de promisiune. Atunci, dintr-o eroare 
o fost orestot Jose Hernadez, care ii semăna foarte 
bine și core nu avea acte de identitate asupra sa. 
Recent, inso, adevăratul Barreto o fost arestat din 
intimplare, și Hernondez o fost eliberat, după ce i 
s-ou cerut scuzele de rigoare. Cind a fost întrebai 
ce va face de acum in colo, Hernondez o răspuns: 
nln primul rind voi avea grijă să om intotdeuno 
actele asupra mea”.

EPIGRAME
Unui tinâr cu tendințe cos
mopolite

Un chel cu țeasta ca un nap,
li spuse junelur frivol :

- Un cor cu plete porți pe cap 
Și totuși, e atit de... gol.

Unor constructori care au 
abandonat folosirea schelei 
electrice comandată

S-au plătit bani grei pe schele, 
Că-s moderne și cu rost. 
Neștiind să urce-n ele,
Acum urcă-n... preț de cost !

Unui ospătar nevindecat în
că de boala bacșișului

Cind e vorba de bacșiș,
El o ține-n chip morțiș.

Co-i de-a dreptul imoral
Cind e... nesubstanțial !

AF. CALARAȘU - 2IMBRU

Pădurea „Bialoss iaza" cons
tituie cel mai marc grup dc 
păduri păstrate in aspectul 
lor primitiv, care depășesc 
teritoriul Poloniei intrînd pc 
teritoriul U.R.S.S. In această 
pădure se află oi întinsă re
zervație naturală în care 
trăiesc, bine îngrijite, nume
roase specii rare de păsări 
și animale. Tot aici se află 
și o turmă de 150 de bizoni, 
descendcnți din vechea spe
cie de „Bison Piscuș" care 
trăia pc teritoriul american 
in a doua parte a erei ter
țiare.

In foto : Bizoni trăind nes

Bun băiat prietenul meu Costică. Aj vreun necaz te po- 
ți bizui pe el ea pe tine însuți. Săritor nevoie mare și, în 
mod cu totul dezinteresat. Eu unul nu-mi doresc prieteni 
mai sinceri și mai loiali decît el. ,\re însă un cusur. Vorba 
ceia, băiat bun, dar cu lipsuri. Care anume e cusurul ? Ii 
place sa discute în contradictoriu. Cică discuțiile astea în 
contradictoriu sînt dialectice, că prin ele iese la iveală ade
vărul gol-goluț așa cum l-a făcut maică-sa_ Intr-o zi, n-am 
avut ce face și, îi aruncai și eu acolo, o întrebare :

— Ei, ce zici de războiul ăsta declarat bacșișomanilor ? 
Ce să zic. Bun, tare bun. Prevăd însă că va fi crîncer» 

Și dc lungă durată.
— Interesant. Și de unde deduci asta ?
— Stai numai să vezi și o să mă crezi. La scurtă vre- 

me după ce s-a tras prima salvă împotriva boețișomanilor

TI PRINZI CU COSTICĂ ?
în toate unitățile T.A.P.L. au apărut afișe pe care scria cu 
utere de o șchioapă : „Nu primim bacșiș • !

— Și ce-i rău în asta ?
— Nimic. Răul e că sînt doar așa, de ochii lumii.
— L-as că nu-i chiar așa.
— Ba da. Uite, pun pariu, că nici măcar unul din zece 

ospătari n-o să refuze bacșișul.
Am pus. Prima haltă am făcut-o la restaurantul „Mine 

rul‘ că-i mar acătării. Intenționat am luat loc la o masă 
deasupra căreia trona tin afiș cu „Nu primim bacșiș !' Am 
comandat o baterie ce costa 22 Ici. I-am dat ospătarului o 
hîrtie de douăzeci și cinci de lei. Și drept sâ spun în loc dc 
rest am primit un... mulțumesc, spus pe un ton mieros. Am 
privit amîndai spre ospătar, apoi spre afiș, iar în timp ce 
eu jncruntam sprîncenele a nemulțumire, Costică zîmbe;. 
triumfător.

— Ei, ce ți-am spus ? Poți să încerci și la „Carpați" și 
la „Tic-tac* și la crama „Odobești", unde vrei. Rezultatul

Fabulă 
fără... modestie

Creionul iși vedea de treabă, 

Atent, onest, cu hărnicie, 

Trecînd silabă cu silabă 

Pe foaia albă de hîrtie.

— Ce diră seai l>âdă și pală I 

Vorbi stiloul ca un zeu, — 

Te-ai pus să mizgălești o coală 

Cind locul tău e Ja_ muzeul?

Privește-n schimb la subsemnatul. 

Divină-i urma ce o las!

Și, dînd să scrie. îngimfatul 

Rămase slană, fără glas.

Uitase numai o „chichiță***. 

Dar- una ce-i esențială i 

Că nu avea virf la peniță 

Și. poale, n-avea nici cerneală.
N.

tingheriți in pădurea Bialo- 
wiaza.

va fi același. Cu greu ai să găsești un ospătar 
să-ți spună „Mulțumesc, nu primesc bacșiș". Potrivit pariu
lui, ani continuat experiența citeva zile pînă am ajuns la 
cifra zece. Spre marea mea mîhnire Costică a clștigat pa
riul. Să mai discuți cu el în contradictoriu, eînd unii ospătari 
sînt așa cum sînt ? Dar va veni ea în curînd vremea cind 
eu o să am dreptate. Că orice boală iși are pînă la urmă 
leacul. Și n-o fi bac-șișomania asta o boală chiar atit do 
incurabilă O fi ca un tic, dar eu nu pot să lac, mai ales 
cind dau de ea la „Minerul" sau „Tic-lac'*...

D. CRIȘAN

POP^

N-am să înțeleg mul
tă vreme cum e posibil 
ca specialiștii care se o- 
cupă de unele teritorii 
insuficient descoperite, 
cum ar fi bunăoară te
ritoriul nelimitat de 
larg al absurdului, să 
ignore cu bună știință 
cazul meu care e atit 
de tipic incit, astăzi, a- 
flindu-mă in greu im
pas. renunț la orice de
mersuri numai de tea
ma că aș jnitea strica 
frumusețea de absurd 
construit cu multă mi
gală de alții. Am cu
noscut, e adevărat, și 
citeva cazuri similare 
petrecute altora, dar 
parcă al meu e mai 
deosebit, al meu e, vor
ba ceea, demn de în
scris in istorie. Dar să 
că explic, ce mi s-a in- 
timjilat.

Îmi scrie, cu citva 
timp in urmă, o ruda 
de-a mea, să mă cam 
îndrept spre stația de 
destinație Lupeni a 
C.F.R. unde voi avea 
de ridicat un sac nettu 
35 l<9 încărcat cu virf 
ji îndesat cu făină de

porumb pe care mi-l tri
mite din prisosul gos
podăriei dumisale. Aș
tept ce aștept și, in
tr-adevăr, după o intir- 
ziere care era cit pe-aci 
sâ vină tot in folosul

Ma uit eu nedume
rită, in jur, mă uit 
încă o dală la coletul 
despre care magazione
rul spunea că e sacul 
meu cu făină de po
rumb și pentru moment

Mie dați-mi sacul meu, 
că așa scrie și in acte: 
un sac cu făină de po
rumb netto 35 kilo
grame...

— Ei. fir-ar sâ fie ! — 
zice încă o dată maga-

Angajez magazioner pentru 
săpat o fîntină centrală 

-FOILETON-
meu, creindu-mi posibi- 
litalea să economisesc 
din făina dc porumb, 
sint avizat să mă pre
zint la gară, avizare 
căreiu i-am dat imediat 
curs. Aici am făcut cu
noștință cu magazione
rul care m-a condus in 
magazie spunindu-mi 
scurt și concis:

— Acesta e coletul 
dumneavoastră. Vă rog 
să semnuji >i să-l ri
dicați...

m-am buimăcit aproa
pe iremediabil. După 
ce-mi revin eu. s-a bui
măcit magazionerul căci, 
neavind ce face, s-a ui
tat și el la colet, s-a 
uitat și la acte, zicind 
drept concluzie :

— Ei, fir-ar sâ jte...!
— Păi ăsta nu-i sac, 

îndrăznesc eu să m<î 
împotrivesc. Asta-i ladă 
și nici nu are mulai, < i 
niște fiare. Ce -.ă fac 
cu lada și cu fiarele 1

zionerul surprins și el 
de fapte...

Trece puțin timp, îl 
las pe magazioner să-și 
revină și din nou îl în
treb :

— Ce faceți, imi dați 
sacul ?

— Ei, fir-ar să fie! 
Păi, știi ce, femeie ? In 
locul sacului, ia lada! 
Oricum e o ladă fru
moasă. S-or fi inversat 
etichetele de pe cotele, 
dur »«ici lada nu e de

lepădat. Uite ce scrie 
ii actele celelalte: unu 
ladă nouă, conține una 
instalație de fîntină .n- 
mericană"

Din nou am rămas 
buimăcită. La început 
n-am știut dacă e ame
ricană de sud, de nord 
sau centrală, apoi mi-am 
zis: dacă iau instalația 
poate or să mă oblige 
să-mi sap și o fîntină. 
Căci, ce fac cu insta
lația fără fîntină ? Și. 
de fapt, ce fac cu (în
tina in bloc ? Sau fac 
cumva o fîntină publi
că de nord, de sud, sau, 
de ce nu, centrală ? Și 
dară o fac, cum rămi- 
ne cu făina de po
rumb ?

Lămuriți-mă, oameni 
buni! Iar pină una alta, 
dacă aflați cine-i ma
gazionerul care a in
versat niște etichete, 
trimiteți-l la mine la 
săpat de fîntină.

Mari» CUREI .EA
Lupeni

pt. conformitate
I. EU AS
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MUNCA DE PARTID, VIE, DINAMICĂ.ÎN PAS CU RITMURILE 

DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ A VĂII JIULUI
După mm am mai informat cititorii ziarului nostru, 

'meri după-amiază a avut lor. In Petroșani, adunarea arti- 
MiJui Comitetului municipal de partid. Dorea de «camă asu
pra activității Comitetului municipal pe perioada frbrua- 
r’r — decembrie 1971, expush de tovarășul Clement Negruț. 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid, dezbate
rile care au avut loc pe marginea ci, au prilejuit o nnalizA 
matură, exigentă Asupra modului in care și-au desfăsural 
activitatea organul municipal, celelalte organe și organizart'i 
de partid din Valea Jiului pentru mobilizarea colectivelor 
la inrăphtirea sarcinilor primului an al cincinalului.

Dezbaterile au ialnnat direcțiile activității de viitor, 
reafirmind adeziunea deplină a organizațiilor de partid, n 
comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului 
ia politica Partidului Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, hotărirea fermă de a 
înfăptui integral sarcinile si angajamentele prevăzute pe 
1972 pentru dezvoltarea multilaterala o patriei, de n munci 
cu dăruire si perseverență in vederea realizării programului 
de educare socialistă a oamenilor muncii.

Adunarea a adoptat in acest sens un amplu plan de 
măsuri.

Rezultatele economice — 
fructul rodit din seva eficienței 

activității organizațiilor de partid
Din darea de scamă prezen

tată, din cuvînlu] parlicipanțl- 
lor ’.a dezbateri, a ieșit încă o 
«lată mai mult în relief faptul 
<ă vrednicele colective de mun
că de la minele, pneparațiile, 
șantierele de construcții și din 
foaie celelalte unități economi
ce din Valea Jiului au avut în 
oceanul municipal de partid, în 
organizațiile de partid un con
ducător încercat care a știut 
să ie îndrume pașii cu clarita
te și eficiență în direcția sar
cinilor ce sint de rezolvat pen
tru satisfacerea înaltelor dezi
derate ale etapei actuale de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, în lumina istori- 
■retor hotărâri adoptate de Con- 
jresu] al N-)ea al P.C.R.

Acționind în contextul aces
tor imperativ? majore. Comite
tul municipal de partid, cu 
sprijinul și îndrumarea Comi
tetului județean de partid, și-a 
«rerfectionat continuu stilul de 
v»7uncâ. metodele de îndrumare 
ți control a activității organelor 
și organizațiilor de partid, sin
dicat și U.T-C„ organelor dc 
conducere colectivă din între
prinderi. determmînd intensifi
carea preocupărilor pe toate 
planurile pentru găsirea unor 
wi resurse, soluții și modali
tăți de ridicare pe o nouă 
treaptă calitativă a întregii ac
tivități economice, a rezultate
lor din acest domeniu.

Activitatea politică șî organi
zatorică desfășurată de organi
zațiile de partid în perioada fi
nalizată pentru a cataliza abne- 
r.-.ț’.,i. pasiunea, și dăruirea în 
ranncă a minerilor, constructo
rilor, lucrătorilor din transpor
turi și din celelalte unități e- 
eonomice din municipiu. în 
frunte cu comuniștii, de a-.și îm
bunătăți munca și a contribui 
— în calitate de producători și 
■proprietari ai mijloacelor de 
producție — la rezol rarer, pro
blemelor p<? care le ridică ac
tivitatea unităților din care fac 
parte, s fost încununată de re
zultate deosebite. In perioada 
ba care s-a referii darea de 
sramâ, oamenii muncii din Va
lea Jiului — cinstind marea 
sărbătoare a semicentenarului 
partidului prin strădanii pentru 
realizarea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecere pe 
west an. au reușit să reaiize- 
tt prevederile de plan la pro
ducția globală pe ansamblul 
.municipiului in proporție de 
101.4 la sută, obiinînd o pro
ducție suplimentară de 29 mi
lioane lei- De asemenea la 
producția marfă VînSn'A și în
casată sarcinile au fost îndepli
nite în proporție de 1C0.9 la 
sută livrfndu-se economiei na
ționale, produse peste plan în

Mai sus ștacheta exigentei 
și autoexigenfei în muncă, 

a intransigentei tată de lipsuri !
Dezbaterile adunării, patlici- 

panții la discuții s-au oprit cu 
analiza exigentă nu atit asupra 
««zuliarelor pozitive din dome
niul muncii și a factorilo/ ce 
te-au determinat, cit, mai ales, 
asupra lipsurilor, deficiențelor 
ce s-au manifestat in activita
tea de producție din unele u- 
nități economice barînd calea 
»»pre realizări mai frumoase la 
unjj indicatori, pe măsura po
sibilităților. S-a arătat in acest 
context că Centrala cărbunelui 
a rămas datoare in perioada ce 
E-a scurs din acest an cu 47 
mii tone de cărbune, nerealiza- 
re in care se reflectă râininerea 
sub plan a minei Dilja cu 
50 815 tone cărbune brut extras. 
Uricani cu 24 509 tone. Aninoa- 
ta cu 14 984 tone, Vuloen cu 
6 282 tone Analizindu-se re
zultatele slabe obținute la rea
lizarea sarcinilor producției 
brute de cărbune s-a arătat că 
acestea se explică prin faptul 
că organele și organizațiile de 
partid de ]a exploatările râma
te sub plan nu au acționat su- 
fteient pentru crearea condițiilor 
necesare îndeplinirii producti
vității muncii în abataje, pentru 
realizarea planului la lucrările 
miniere de pregătire și deschi
dere. utilizarea corespunzătoare 
a capacităților de producție și 
a timpului dc muncă disponi
bil. pentru întărirea disciplinei 
și răspunderii în muncă în rîn- 
dvl muncitorilor și cadrelor 
tehnice. S-a arătat fn acest 

valoare de 18,7 mH io. me ’ei, 
la productivitatea muncii va
lorice indicatorul a fast reali
zat în proporție dc 101.2 .a su
tă, -ar sarcina de producție la 
export a fost realizata în pro
porție dc 102,6 la sută. Minerii 
șl preparatorii din bazinul Văii 
Jiului au dat în plus pes
te 000 tone cărbune net, 
cvidențiindu-sc colectivele mi
nelor Lupeni, Petrila, Pa- 
roșeni. Lonea, unitățile de 
preparare a cărbunelui, U- 
zina dc utilaj minier. Au fost 
totodată livrate peste prevederi 
3.8 tone fire de mătase artifi
cială, 604 tone produse de pe- 
. ificație. mobilă în valoare de 
peste 180 000 lei și alte produ
se.

In balanța rezultatelor pnzrti- 
tive raportate adunării activu
lui organizației municipale de 
partid, o pondere însemnată o 
au și cete obținute de colecti
vele unităților de construcții 
industriale și social-cult urate. 
Munca politică mai susținută 
și mai eficientă desfășurată tie 
organizațiile de partid și comu
niștii de pe șantierele Văii Jiu
lui s-a materializat în realiza
rea planului de investiții în 
proporție dc 102.4 Ia sută. Con
structorii noștri au dat în folo
sință și pus in funcțiune a sea
mă de importante obiective in
dustriale ș> edificii socia’-cul- 
turale Ca instalația de extrac
ție cu schip la puțul principal 
Drlja. funicu’arul de steril și 
instalația de extracție la Pa
roșeni, 605 noi apartamente, o 
școală cu 16 săli de clasă și 
altele. In realizarea sarcinilor 
de investiții, predarea noilor o- 
biective în folosință — necesa
re pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare a ca
pacităților de producție — au 
a\ut merite deosebite colective
le de constructori de la șanti
erul I.L.H.S. Uricani, l.C.F. 
Cimpa, și Grupul de construcții 
T.C.D. Cu realizări importan
te au fost evidențiate în ca
drul adunării activului și co
lectivele din unitățile de trans
port. industria locală, coopera
ția meșteșugărească, termocen
trala Paroșeni, U.E.L. și S.C.S.M. 
Petroșani, precum și din co- 
merț-

Adunarea a apreciat că ase
menea rezultate economice re
flectă pregnant folosirea largă 
a principiului muncii colectiye 
în conducerea proceselor econo
mice, in consultarea și atrage
rea oamenilor muncii, a specia
liștilor la rezolvarea probleme
lor ce te ridică îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în do
meniul economiei, aplicarea în 
practică a studiilor și procede
elor stabilite de comisia econo
mică, cabinetul municipal și 
colectivele de organizare știin
țifică a producției .și a muncii.

sens că sarcina la productivi
tatea muncii fizice la unrtăț'le 
Centratei cărbunelui a lost în
deplinită numai in proporție de 
9'8,8 la sută, că la lucrările de 
pregătire există o râminere în 
urmă de 15 km, iar la lucrări'e 
de deschidere dc 2 km, că da
torită actelor de indisciplină 
reflectate în cete 743 000 ore/om 
absențe nemotivate și învoiri, 
s-a pierdut o producție ce e- 
chivalează cu 134 000 tone de 
cărbune brut. Unele organe și 
organizații de partid, conduce
re C.C.P. și conducerile unor 
exploatări miniere ca cele de 
la Lupeni. Dîlja. Vulcan, Live- 
zeni. Lonea, Uricani, au avut 
o slabă preocupare pentru în
tronarea disciplinei în produc
ție și aplicarea măsurilor me
nite să determine respectarea 
normelor de tehnica securității 
muncii, să preîntîmpine avari
ile. întreruperile de producție, 
neregulile în gospodărirea u- 
tilajeter și materialelor. La a- 
semenea deficiențe s-au referit 
critic și autocritit Iov. Toan 
Raczek, secretarul comitetului 
de partid a] minei Lupeni și 
Ioan David, maistru minc-r la 
mina Aninoasa. Alți vorbitori 
ca jng. Nicolae Nicorici, direc
torul minei Uricani. ing. Ludo
vic Fe.veț, inginerul șef al mi
nei Vulcan, dr. ing. Ionel Cră- 
iescu, inginer șef al Centralei 
cărbunelui, au subliniat necesi
tatea ca .în condițiile trecerii la 
experimentarea regimului de 

muncii în patru schimburi, tu 
iluraifi de 6 ore la frontul de 
lucru, 4) mate minele Văii Jiu
lui. orgyinizfițiilc dc pori d să 
.uționere rncițic ch astfel dc 
deficiente în organizare» pro- 
duețici și a muncii in subteran, 
în asigurarea condițiilor de 
muncă pentru brigă/!. în dis« i- 
plina dc producție, să fte pre
întâmpinat? cu toată răspun
derea, km sc facă totul pentru 
reușita deplină a importantei 
măsuri luate dc parlid în 
scopul îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și dc viață ale mi
nerilor noștri.

Au fost disecate. în cadrul 
dezbaterilor, dcficiențcie și ne- 
ajun șurile ce au existat și la 
alte unități din municipiu în 
folosirea fondului dc timp (indi
catorul realizat în proporție de 
numai 92.41 la sulă) maxim 
disponibil, cauzc-lc care au ge
nerat rămincrile în urmă înre
gistrate la T.C.M.M. unde pla
nul valoric nu s-a realizat cu 
2.4 milioane Ici. iar la șantierul 
71 C.F.R. cu 5.7 milioane tei, 
oeindeplinirea planului produc
tivității muncii fizice și valori
ce precum și a planului dc ex
port de către colectivii] U.E.L. 
Petroșani, precum și nvindcpli- 
nirea prevederilor la produc
ția de brichete de cărbune cu 
51 000 tone.

Adunarea activului comitetu
lui municipal de partid a ce
rut organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat și U.T.G., 
conducerilor unităților econo
mice sâ acorde mai mare aten
ție reducerii cheltuielilor de 
producție. îmbunătățirii indica
torilor economici și financiari,

Grija fa{ă de om, solicitudinea
fată de cerințele lui

Darea de seamă, dezbaterile 
plenarei au scos in evidență 
că in domeniul vieții sociale 
s-au manifestat preocupări a- 
siduc, continue ale majorității 
factorilor de răspundere pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale oameni
lor muncii din municipiu. Dar, 
după cum a subliniat în cuvîn- 

tul său tovarășul Tratau Blaj, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal, mai 
sint unele aspecte care nu pot 
fi trecute cu vederea, mai sint 
unele cazuri' cînd în unitățile 
din subordinea consiliilor popu
lare cei puși să conducă acti
vități ale domeniului social își 
îndeplinesc cu superficialitate 
sarcinile. De aceea, a arătat 
vorbitorul, mai persistă defici
ențe in domeniul prestării ser
viciilor către populație, al a- 
cordării asistenței medicale, al 
aprovizionării după gusturi și 
cerințe și deservirii cu solici
tudine a cumpărătorilor. Pentru 
înlăturarea acestor deficiențe 
organele și organizațiile de 
partid din comerț și cooperație, 
sănătate și asigurări sociale, 
vor trebui să-și perfecționeze 
continuu stilul propriu de mun
că. folosind mai eficient practi
ca consultării maselor și valo
rificării sugestiilor făcute de 
cetățeni. să ia acele măsuri a- 
decvnte cerințelor vieții, ritmu
lui de dezvoltare a societății 
noastre prin care să contribuie 
nemijlocit la educarea tuturor 
salariaților. la cultivarea res
pectului față de om și munca

Cerinje ale întăririi rolului conducă 
for al organizațiilor de partid

Reflectind, în spiritul unei 
Snalte principialități comuniste, 
asupra activității desfășurate 
de comitetul municipal pentru 
creșterea continuă a rolului 
conducător al organelor și orga
nizațiilor de partid, adunarea 
activului a evidențiat măsurile 
întreprinse pentru întărirea 
continuă a vieții de partid. In 
perioada analizată, Comitelui 
municipal de partid a folosit 
in mod efectiv comisiile pe pro
bleme în îmbunătățirea stilului 
dc muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid, în dezba
terea problemelor vieții de 
partid, economice și social-cul- 
turale. Prin îmbunătățirea con
ducerii muncii de primire în 
partid, efectivul organizației 
municipale a crescut în această 
perioadă cu 745 noi membri de 
partid, primiți din jindul celor 
mai înaintați muncitori, ingi
neri. tehnicieni și cadre de in
telectuali. Majoritatea organiza
țiilor de partid și-au intensifi
cat preocupările pentru educa
rea membrilor de partid nou 
primiți, pentru activizarea lor 
pe bază de sarcini concrete.

Dezbaterile au evidențiat că 
o trăsătură caracteristică a 
majorității organizațiilor 
parlid o constituie dezvoltarea 
democrației interne. In dezba
terea comuniștilor se pun cele 
mai importante aspecte ale 
producției și vieții interne dc 
parlid. Larga consultare a co
muniștilor asupra măsurilor și 
hotăririlor ce urmează a fi a- 
doptate a determinat creșterea 
responsabilității acestora față 
de treburile organizațiilor de 
partid, participarea lor activă 
la realizarea obiectivelor sta-

de

■u insâ depună o mal mart stări 
ță pentru valorificarea re 
velor de creștere a eficienței o- 
uonomice.

In «dm| ' iitor, organizații»!>: 
de parlid și de masă și oolotli- 
vcloi de muncă din Valea Jiu
lui le revin sarcini ecunomire 
sporite, de mare răspundere. 
P’anul producției glolwlo indus
triale vn ircstc cu 5.1 la sulă, 
planul producției dc cărbune 
brut cu 6.7 la sută, dc cărbu
ne nci cu 8.8 la suta iar volu
mul dc investiții va crește cn 
220 milioane lei, ceea ce repre 

rreșterc față de acest 
procente. Se plar.i- 

importante la fu
iorul dc productivitate ’ 

i. se prevăd reduceri s:m- 
i.irc a consumurilor sporiT 

tnateria’e. a 
a chel tu- 

M ineri i 
trebui să 
product ic 
noi. prin 
redus de

zmtfi o c 
an de 17,2 
fică sporur 
dicati 
munci 
ți tear; 
ce de materii și 
valorilor de import și 
iclilor dc producție, 
bazinului nostru vor 
realizeze sporurile dc 
în condiții cu totul 
trecerea la programul 
muncă în subteran.

Toate aceste creșteri calita
tive ș> cantitative a’-e sarcini
lor economice impun o muncă 
politică și organizatorică ire
proșabilă pentru mobilizarea 
colectivelor la realizarea lor. 
Angajamentele luate de colec
tivele unităților — prinse în 
planul de măsuri adoptate de 
adunarea -activului municipal 
de pai i id — constituie o garan
ție că minerii Văii Jiului, con
structorii și ceilalți oameni ai 
muncii vor ști să îndeplinească 
cu cinste importantele sarcini 
pe care partidul le pune 
fată în cel de-al doilea an 
cincinalului.

în 
al

sa, formarea unei înalte con
științe socialiste.

Referindu-se la domeniul să
nătății, tovarășul dr. Iosif Eșa- 
nu, directorul Spitalului unifi
cat din Petroșani, a exprimat 
hotărî!?, colectivului de me
dici din întregul municipiu de 
a depune eforturi și măi mari, 
pe măsura cerințelor, pentru 

continua îmbunătățire a indi-" aii ajutat suficient organizațiile 
oilor demografici de bază în 
care se reflectă eficiența mun
cii corpului medical, pentru în
lăturarea tuturor lipsurilor, co
lectivul fiind conștient că își 
îndeplinește astfel nobila dato
rie de a veghea la ocrqjirea 
sănătății omului, de a contri
bui la sporirea potențialului de 
muncă al Văii Jiului. A mai 
reieșit din cuvînlul vorbitoru
lui că succesele personalului 
sanitar se datoresc înțelegerii 
necesității stringente- a muncii 
colective, a faptului că disci
plina de partid e una singură 
și aceeași pentru toate cadrele 
medicale, indiferent de funcție 
sau grad de pregătire, că la fie
care loc de muncă. în fiecare' 
unitate sanitară comuniștii sînt 
datori să promoveze un profund 
spirit combativ împotriva tu
turor manifestăi'ilor străine e- 
tîcii comuniste, să se situeze 
în fruntea acțiunilor de pro
liferare a unui climat de mun
că sănătos, rodnic, capabil să 
asigure îmbunătățirea continuă 
a condițiilor dc muncă și de 
viață ale oamenilor muncii din 
municipiu.

bilite. Rezultatele obținute în 
întărirea vieții organizațiilor de 
partid scot în evidență faptul 
că acestea pun la baza activi
tății lor principiul potrivit că
ruia democrația este privită în 
strînsă corelație cu disciplina, 
ambele vizînd întărirea răs
punderii comuniștilor, afirmarea 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid. Apreciind re
zultatele pozitive, evidențiind 
experiența acumulată în orga
nizarea îndeplinirii hotăririlor 
organelor superioare și proprii, 
în creșterea combativității co
muniștilor față de neajunsuri, 
adunarea activului s-a oprit cu 
atenție asupra aspectelor lacu
nare a'e vieții de partid, asu
pra măsurilor ce «se impun în 
vederea eliminării acestora, 
pentru ridicarea întregii munci 
de partid la nivelul exigențelor 
actuale.

Referindu-se in mod autocri
tic la deficiențele organizațiilor _ 
de partid pe care le conduc, 
tovarășii Teodor Balaș, secreta
rul comitetului de partid de la 
șantierul T.C.M.M., și Constan
tin Roșoga, secretarul comite
tului de partid dc la șantierul 
71 C.F.R., au arătat că unele 
organizații de bază de pe lotu
rile unor șantiere nu s-au stră
duit suficient pentru transfor
marea adunărilor generale în 
școli de educare partinică. Au 
loc adunări pregătite în pripă, 
cu o slabă putere de înriurire 
asupra activității și conduitei 
comuniștilor. Sînt și cazuri cînd 
din neglijența birourilor, unele 
■adunări se amină sau du se 
țin de loc. Deficiențele se ex
plică, în bună măsură, prin sti
lul de muncă lacunar al birou- 

i ilor organizațiilor dc bază, m-n 
cu «warnâ în cee» ne privește 
respectarea principiului muncii 
roleclivc.

Lipsa de exigență din .pjrtea 
unor birouri, conlroluj sporadic 
asupra activ i tăț i i comun iști lor, 
nu relevai de/luiterite din adu
nare, au făcui <a unii membri 
de partid sfi absenteze în repe
tate rînduri dr la adunările 
generale, determinând în cifeva 
cazuri nminarcn acestora. Ase
menea situații au existat la or
ganizațiile dc bază nr 1. 2. 3 dc 
la E.M. Uricani. nr. 1 E.M 
Dîlja. nr. 5 și fi E.M Vulcan, 
secția mecanică U.U M P și 
altele. La unele organizații de 
bază dc la mina Dîlja, șantie
rele de construcții industriale 
și civile, U.E.L , I.G.C. nu se în
credințează decîl unui număr 
mic dc membri de partid sar
cini concrete, nu se urmărește 
cu perseverență modul cum își 
desfășoară membrii dc partid 
actiVitateo profesională și ob
ștească. Iată explicația faptului 
că în organizațiile noastre de 
bază mai sînt membri de partid 
inactivi — cazul tovarășilor 
Iosif Clos, de la C.L.F.. Ștefan 
Szolga de la E.M Dîlja. sau 
cazul lui Constantin Popescu. 
Ioan Velea de la E.M Paroșeni. 
Mihai Bucevsehi si Miron Popa 
de la T.A.P.L., Elisnbeta Kor- 
f-inVi. dc |a O.C.L. produse in
dustriale, care au comis abateri 
grave de la normele de cnndn- 
ită partinică.

întărirea combativității și 
intransigenței partinice, de ne- 
îngăduință față de abaterile dc 
orice fel necesită aco’-darea u- 
nui sprijin mai calificat, mai 
diferențiat onSanc’or și organi
zat iiloV de parlid în perfectio
narea stilului lor de muncă. 
Neajunsurile din viata unor 
organizații de bază denotă că 
unii membri ai Comitetului 
municipal de partid, cum sînt 
tovarășii Iosif Remote. Elisabe- 
ta .Furdui. Liviu Drăgan. Lu
dovic Feieș, au sprjinit în prea 
mică măsură organizațiile de 
bază la care au fost reparti
zați sau din care fac parte. A- 
rătînd că nici tovarășii Mihai 
Blaga, Margareta Nemeș, mem
bri ai comitetului municipal, nu 

de bază dc la mina Lupeni, 
deși ei înșiși lucrează în cadrul 
acestei exploatări, tovarășul 
loan Racz.ek, secretarul comite
tului de partid de la E.M. Lu
peni a cerut ca și activiștii de 
partid să se deplaseze mai des 
în organizațiile de bază, la ex
ploatările miniere, în subteran 
chiar, pentru a îndruma efec
tiv munca de partid.

Insistând asupra deficiențelor 
din stilul de muncă al unor 
organe și organizații de partid, 

Maturitate, competentă în abordarea
sarcini or

Coneluzionind asupra lucrărilor adunării activului dc 
partid, tovarășul ȘTEFAN ALMÂȘAN, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al P.C.R., după ce a relevat 
succesele remarcabile obținute sub conducerea partidului 
in dezvoltarea cconomico-socială a țării, in ridicarea bună
stării materiale și spirituale a poporului, a arătat că muni
cipiu] Petroșani, in frunte cu organizația sa de partid, și-a 
adus partea de contribuție la aceste succese prin rezulta
tele bune obținute în toate domeniile.

Realizările dobîndite, a subliniat vorbitorul, ilustrează 
că organele și organizațiile de partid s-au preocupat per
manent și cu multă competență dc perfecționarea formelor 
și metodelor de conducere și organizare a producției, de 
rezolvarea operativă a problemelor ridicate in fiecare uni
tate. Toate aceste realizări sînt rodul preocupării organi
zațiilor de partid, a cadrelor tehnice și economice, pentru 
perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, 
pentru aplicarea unor tehnologii perfecționate.

Conscmnind aceste rezultate importante, remarcăm cu 
satisfacție că in activitatea desfășurată pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice, organizațiile de partid dovedesc tot 
mai multă maturitate. Marea lor majoritate se orientează 
just in rezolvarea sarcinilor complexe ale producției, ma
nifestă inițiativă, își concentrează atenția asupra probleme
lor majore, analizează cu deplină competență activitatea «le 
producție, adoptă măsuri eficiente care sâ asigure îndepli
nirea sarcinilor.

Din analizele efectuate a rezultat că principalele cauze 
care au dus la nerealizarea sarcinilor dc plan la cărbune 
brut extras sint pe dc o parte rămincrile in urmă înregis
trate, iar pe de altă parte deficiențele in utilizarea forței 
de muncă. Ați reținut că numai in acest an lucrările dc 
deschidere sint rămase in urmă cu 2 km iar cele de pre
gătire cu cca. 15 km. Trebuie să recunoaștem că ritmul scă
zut din prima decadă a lunii duce la nerealizarea sarcinilor 
de plan și că pentru recuperarea restanțelor se fac eforturi, 
se suprasolicită oamenii.

Nivelul productivității muncii continuă, după părerea 
noastră, să fie influențat negativ și de faptul că procentul 
de extindere a muncii în acord este scăzut, că un număr 
destul dc mare de muncitori nu-.și îndeplinesc normele. 
Trebuie să se acționeze mai hotărît pentru normarea ști
ințifică a muncii, pentru asigurarea condițiilor tehnico-ma- 
terialc necesare desfășurării normale a producției, pentru 
ca fiecare muncitor să lie folosit potrivit calificării și capa
cității sale de muncă.

Sint insă mari rezerve de creștere a productivității 
muncii pe seama utilizării mai bune a fondului de timp 
disponibil unde, utît unitățile miniere cit și „Viscoza" Lu
peni înregistrează aproape cel mai scăzut indice din cadrul 
Județului.

Un alt fenomen negativ pentru lichidarea căruia tre
buie să facem mai mult il constituie fluctuația exagerată a 
muncitorilor, atit la exploatările miniere cit și la unitatea 
de exploatare a lemnului. Atit organizațiile de partid cit și 
ale sindicatelor trebuie să manifeste o preocupare inai mare 
față de urmărirea modului in care se folosește forța de 
muncă, dc asigurareu tuturor condițiilor care să ducă la 
stabilizarea acesteia in întreprinderi, la folosirea ei rațio-

nala și cu maximă eficiență. Legat dc necesitatea îmbună
tățirii activității în domeniul producției la exploatările mi
niere — de utilizarea forței de muncă și de creșterea pro
ductivității — aș vrea să atrag atenția activului municipal 
asupra răspunderii pe care o avem cu toții in aplicarea 
programului de lucru redus la G ore în subteran. Noi pre
tindem fiecăruia o aplicare strictă a măsurilor stabilite, in
tervenția operativă a cadrelor de conducere de la Centrală 
și exploatări, de la municipiu, astfel incit să i se asigure 
reușita noului program încă din decembrie.

Unitățile miniere din Valea Jiului au depășit in 9 luni 
cheltuielile materiale planificate cu 7,5 milioane lei în con
dițiile cînd au uu angajament pc acest an de 2 milioane lei 
economii. Continuă să se înregistreze pierderi mari din re
buturi și cheltuieli neeconoinicoasc.

In domeniul economic sarcinile pentru anul următor 
sint superioare atit sub aspect cantitativ cit și calitativ. 
De modul cum ne pregătim încă de pc acum, depind și 
rezultatele ce le vom obține. Pentru realizarea acestor 
sarcini să asigurăm încă de pc acum forța de muncă ne
cesară, să se încarce la capacitatea nominală toate mași
nile și instalațiile.

Subliniind, in continuare, rezultatele bune obținute in 
desfășurarea vieții interne dc partid, vorbitorul a arătat 
că mai există încă neajunsuri care de altfel au fost rele
vate cu prilejul dezbaterilor, privind activitatea politico- 
idcologică de educare marxist-lcninistă a membrilor dc 
partid, precum și in cadrul recentelor adunări generale pen
tru dări de seamă ce au avut loc in organizațiile de partid.

Este necesar să crească preocuparea pentru pregătirea 
și elaborarea hotăririlor. organizarea și controlul aplicării 
lor, studierea și generalizarea experienței înaintate, orga
nizarea mai bună a informării dc partid, creșterea și în
tărirea calitativă a rindurilor partidului și acordarea unui 
ajutor mai substanțial organizațiilor de masă.

Activiștii de partid să fie mai mult prezenți in organi
zațiile dc bază, să participe direct la pregătirea și îndru
marea activității, la orientarea acesteia spre probleme ma
jore. spre rezolvări operative, (fără birocratism, fără șe
dințe lungi).

In domeniul propagandei de partid se simte nevoia 
unei mai susținute preocupări pentru înlăturarea fenome
nelor de formalism, de abordare a problemelor la genera). 
Să insistăm mai mult pentru ridicarea combativității fată 
de neajunsurile ce se mai manifestă în întreprinderi și in
stituții. Să acordăm, totodată, o atenție sporită îmbunătă
țirii activității Casei dc cultură, cluburilor, bibliotecilor, 
tuturor instituțiilor de cultura pentru a contribui efectiv la 
îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor muncii. Să urmă
rim, in continuare, ridicarea nivelului muncii de instruire 
și educare a tineretului școlar și celui din invățămîntul su
perior, să acordăm toată atenția ridicării nivelului pregă
tirii tehnico-productive a elevilor și studenților pentru for
marea deprinderilor practice.

In încheierea concluziilor, tovarășul Ștefan Almâșan, a 
insistat asupra creșterii rolului conducător ai organizațiilor 
de partid în economie și-n celelalte domenii, asupra atra
gerii tuturor comuniștilor la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor, la înfăptuirea hotăririlor partidului.

tovarășul loan Ghine*, m*. iftar 
aJ Comitetului inunicip.il de 
partid, a arăUii că uncie comi
tete de partid și birouri ale or
ganizațiilor dc bază sint tribu
tare formalismului în planifi
carea muncii, în îmbinarea sar
cinilor curente cu «ele dc pers
pectivă, precum și in urmărirea 
înfăptuirii măsurilor stabilite, a 
sarcinilor încredințate membri
lor dc partid spre rezolvare. 
Greșii procedează acele birouri 
dr organizații dc partid care 
cc, informări în adunării» ge
nerale mai mult acelor membri 
tir partid care-și îndeplinesc 
sarcinile. în timp ce față de 
membrii dc partid inactivi, ca
re nu participă la viața dc 
parlid, sc manifestă îngăduință. 
Sporirea responsabilității tulii

Activității
un confinutși politico-educative 

bogat, un caracter militant !
Exprimînd înalta apreciere și 

adeziunea totală a comuniști
lor, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului la progra
mul dc înaltă ținută teoretică 
și practică, elaborat dc recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. pen
tru îmbunătățirea activității 
ideologice, adunarea activului a 
reafirmat hotărîrca fermă a tu
turor organizațiilor de partid 
din municipiu dc a munci cu 
hotârîre și fără preget pentru 
a-1 înfăptui in mod exemplar, 
pentru a ridica conștiința socia
listă a maselor la nivelul ce
rințelor actuale.
'Dezbaterile au fost unanime 

în aprecierea că succesele ob
ținute în perioada analizată de 
colectivele oamenilor muncii 
din municipiu constituie o ma
terializare elocventă a activi
tății politico-ideologice susținu
te desfășurate de organizațiile 
dc partid, a însușirii politicii 
partidului de către masele largi. 
Un aport substanțial la ridica
rea conștiinței oamenilor mun
cii l-au adus învățărhintul de 
partid și propagandei prin con
ferințe — instrumente esențiale 
în munca ideologică dc înar
mare a comuniștilor, a celor

lalți oameni ai muncii cu cu
noașterea aprofundată a ideo
logici partidului.

S-a intensificat activitatea de 
informare a oamenilor muncii 
asupra politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a 
crescut numărul dezbaterilor 
în adunările generale- pe teme 
polilico-idcologice de actualita
te. Rezultatele obținute în per
fecționarea propagandei de 
partid, a muncii de educare 
moral-cctățcnească, de dezvol
tare a conștiinței lor socialiste,

ie-

ror comun iști loi față dc Înda
toririle loi statutare reclamă 
întărirea combativității. a in- 
teansigentei partinice față de 
abaterile dc la normele statu
tare. Persistența unor neajun
suri, — a subliniat vorbitorul 
— se explică și prin ajutorul 
însitficicnt acordat de unii ac
tiviști ai comitetlilui muniiip.il 
unor organizații dc parlid, ui 
măririi insuficiente în uncie 
organizații de bază a măsurilor 
elaborate pentru perfecționarea 
vieții dc partid Remedierea 
neajunsurilor reclamă îmbună
tățirea pi-cgălirii și instruirii 
cadrelor, perfecționarea stilului 
dc muncă al organelor și or
ganizațiilor dc partid.

ideologice

aii fost posibile prin lărgirea 
substanțială a activului dc lec
tori și propagandiști, prin îm
bunătățirea conținutului activi
tății ideologice și a muncii po
litico-educative. Rcfcrindu-se la 
preocuparea organizațiilor dc 
partid pentru perfecționarea 
muncii politice, tovarășii Ionel 
Crăicscu, secretar al comitetu
lui de partid din C.C.P., prof, 
univ. Nicolac Lețu, decanul fa
cultății dc mine a Nn-olac
V’ilcca, inginen.il șef al prepa
rat ici Coroești, au relevat mă
surile luate pentru crcșlcrca 
răspunderii cadrelor de condu
cere, a intelectualității în ge
neral, față de sarcinile ce le 
revin în activitatea de propa
ganda și educativă, pentru dez
voltarea în sinul colectivelor de 
muncă a unei înalte responsa
bilități față de îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și ob
ștești.

Adunarea activului a criti
cat totodată neajunsurile care 
mai există în domeniul muncii 
de propagandă, formalismul ce 
t) existat în desfășurarea învă- 
țâmîntului de partid, la unele 
organizații de bază ca cele de 
la minele Uricani, 
Vulcan, Livezeni, 
U.E.L., Complex C.F.R., Comerț, 
I.G.L., I.G.C. și șantierele de 
construcții, insuficenta comba
tivitate a învățămîntului și pro
pagandei prin conferințe față 
do concepțiile și atitudinile 
străine eticii comuniste, față 
de abaterile dc la normele dc 
conviețuire socială.

Dezbaterile au reliefat, de a- 
semenea, câ, uneori, munca po
litică dc la om la om s-a des
fășurat sporadic, neglijîndu-se 
finalizarea acțiunilor întreprin
se. Formele, metodele muncii 
politice dc masă nu au sti
mulat întotdeauna formarea li
nei opinii necruțătoare față de 
manifestările și abaterile care 
contravin moralei socialiste. 
Așa se explică faptul că or
ganizații dc partid ca cele de 
la E. M. Uricani, E. M. Băr-

Bărbăteni,
T.C.M.M.,

rea

băteni, F. M. Dilju, Complex 
C.F.R.. E C’.E Paroșeni, U.U M P., 
preparai,w cărbunelui Petrila 
s-au pi-eocupat in mică măsu
ră dc formarea, pregătirea și 
folosirea colectivelor de agita
tori. In domeniul agitației vi
zuale continuă sa se manifeste 
Uivlc lipsuri: sini încă panouri, 
lozinci, grafice ele. cu carac
ter general și slab întreținute. 
J» unele gazete de perete nu 
sint publicate articole care să 
rrflecie preocupările colective
lor dc muncă respective, oca- 
jiinsurilr. abaterile dc la disci
plină

Confruntând rezultatele do
bîndite in activitatea de ridi
care u consliinței socialiste cu 
crrințcjr sporite pe care le re- 
< lamă realizarea programului 
P.C.R. pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și 
educația socialistă a ma-rior, 
adunarea activului a cerut or
ganelor și organizațiilor do 
partid să acționeze eu fermi
tate pentru perfecționarea con
tinuă a propagandei, a întregii 
munci politico-ideologice și cul
tural-educative pentru ca <j- 
ceasta să determine dnzvolta- 

a conștiinței socialiste a ma
selor. formarea trăsăturilor o- 
mului nou. activizarea fir arul 
membru de partid ca militant 
politic neobosit penlrti promo
varea liniei pnliiir-c a partidu
lui.

Adunarea a apreciat contri
buția valoroasă a organizați
ilor de sindicat, U.T.C. și de 
femei la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, la mo
bilizarea lor la înfăptuirea sar
cinilor puse de partid

Vorbind despre rezultatele or
ganizațiilor de tineret, tov. Va- 
silc Oros, prim-secretar al Co
mitetului municipal a! t’ TC., 
a subliniat însemnătatea deo
sebită i îndrumării activității 
ediualive în rîndul tineretului 
dc căire organizațiile de o r»id. 
Vorbi ionii a înfățișai străda
niile comitetului municipal 
U.T.C. pentru perfecționarea 
continuă a metodelor de înrîu- 
rire politică și morală a linc- 
retului, insistând asupra nece
sității unei preocupări mai stă
ruitoare din partea orcanizați- 
ilor de partid pentru dinami
zarea activității organizațiilor 
U.T.C. (mai ales la minele Pe- 
trila. Dîlja. T.C.MM. și comerț) 
pentru a spori eficiența aces
teia. Diferențierea acțiunilor c- 
ducative pentru tineri necesită, 
de asemenea, un sprijin califi
cat și din partea instituțiilor 
culturale și a unor organe de 
slat, o mai bună corelare a ac
țiunilor tuturor factorilor t-he- 
mați să contribuie la formarea 
tinerei generații.

Dezbateri consemnate de

M. CRISTESCU

I. DUBEK

I. BĂLAN

inunicip.il
muniiip.il
inginen.il


DUMINICA 5 DECEMBRIE 197!4

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
■ ■

Dezbaterile din Comitetul pentru 
probleme economice al O. N. U.

Declarația ambasadorului Gh. Diaconcscu
NAȚIUNILE UNITE 4 — Co

respondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite ; In ca
drul dezbaterilor Comitetului 
pentru probleme economice al 
Adunării Generale — care are 
in atenția sa chestiuni privind 
pregătirea apropiatei conferințe 
mondiale a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, a 
luat cuvîntu) ambasadorul Ro
mâniei Ja O.N.U., Gh. Diaco
ncscu. E| a subliniat că țara 
noastră acordă acestei conferin
țe un rol de prim ordin în cre
area unui sistem de relații co
merciale ș| financiare interna
ționale care să corespundă noi
lor exigențe ale dezvoltării e- 
conomice ale tuturor națiunilor 
șl. în primul rînd, ale celor în 
curs de dezvoltare

După ce s^n referit la dina
stica progresului cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne, am- 
Ijasadorul României a subliniat 
că zone întregi ale globului cu
nosc încă fenomenul subdez
voltării materiale și sociale.

în vederea ieșirii dintr-o ast

fel de situație, Gh. Diaconcscu 
a cerut să sc treacă de la so
luții generale despre lichidarea 
subdezvoltării, la măsuri prac
tice, la un program multilate
ral de sprijinire a eforturilor 
de progres ale statelor rămase 
în urmă.

Vorbitorul a arătat că pentru 
lichidarea r&minerii în urmă 
in care sc află In sHrșitul ce
lui dc-al doilea război mondial 
în raport cu țările avansate 
din punct dc vedere economic. 
România a înfăptuit transfor
mări profunde în toate dome
niile de activitate. In ciuda re
zultatelor obținute în construc
ția economică, poporul român 
mai are un drum lung și difi
cil de parcurs pentru a ajunge 
la nivelul economic al țărilor 
industrializate.

In virtutea acestor conside
rații și a locului pe care-1 o- 
cupă în prezent în diviziunea 
internațională a muncii, a ară
tat Gh. Diaconcscu. România 
consideră că este îndreptățită 
să beneficieze dc facilitățile

Sosirea la Bogota a delegației M.A.N. 
condusă de tovarășul Mihai Dalea

și măsurile întreprinse pc plan 
internațional in favoarea țări
lor In curs dc dezvoltare.

România sprijină cu consec
vență, a arătat vorbitorul, ce
rințele țărilor în curs dc dez
voltare cu privire la îmbunătă
țirea condițiilor dc acordare dc 
credite, stabilizarea piețelor și 
prețurilor pentru produsele lor 
de bază, încheierea dc acorduri 
internaționale pe produse, fa
vorizarea exporturilor dc pro
duse semimnnufacturate și ma
nufacturate ale țărilor în curs 
de dezvoltare. acordarea dc 
preferințe generale nereciproce 
și nediscriminatorii, lichidarea 
tuturor barierelor artificiale 
din comerțul internațional, faci
litarea transferului de tehnică.

In încheierea declarației sa
le. ambasadorul României la 
O.N.U., Gh. Diaconescu, a sub
liniat că România înțelege 
să-și aducă întreaga sa contri
buție la pregătirea Conferinței 
mondiale a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare și 
la lucrările sale.

JAPONIA. La Tokio circa un milion de persoane au demonstrat împotriva acceptu
lui dat de Dictă pentru acordul japono-amcrican pentru retrocedarea Okinawci. Se știe că 
prin tratat americanii urmează să-și păstreze pe insula Okinawa bazele militare, ceea ce 
nemulțumește profund opinia publică japoneză. Demonstrația de la Tokio a avut loc conco
mitent in 50 de locuri. Poliția a intervenit cu brutalitate, operind arestări. O persoană a fost 
ucisă in timpul demonstrațiilor și 28 rănite.

In foto : O parte din participanții la mitingul organizat in Parcul Yuyogi.

BOGOTA 4 — Coresponden
tul Agerpres. Eugen Pop. trans
mite ! Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Mihai Dalea. președin
tele Comisiei de politică exter
na a M.A.N., a sosit la Bogota, 
la invitația Parlamentului Co
lumbiei. La aeroport, delegația 
română a fost întâmpinată de 
Sergio de la Torre, vicepreșe
dintele Camerei Reprezentanți
lor. Ciro Rios Nieto, președin
tele Comisiei pentru relațiile 
externe a Senatului. Nestor

Cruz, secretarul general al Ca
merei Reprezentanților, de 
numeroși senatori și deputați.

A fost prezent Octavian Băr- 
bulcscu. ambasadorul Români
ei în Columbia.

In Columbia, delegația Marii 
.Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România va avea în- 
tîlniri cu membrii Parlamentu
lui și cu alți reprezentanți ai 
vieții politice columbiene și va 
vizita o serie de importante o- 
biective economice și instituții 
culturale din orașele Medellin 
și Călii.

CU PRILEJUL ZILEI MINERILOR DIN R. P. POLONĂ
Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek la adunarea festivă organizată în localitatea Zabje

Lucrările Conferinței 
internaționale a tineretului 

pentru securitatea europeană

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
La adunarea festivă organizată 
în localitatea Zabje (Silezia), 
cu prilejul Zilei minerilor, a 
luat cuvîntul Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. El a exprimat o înal
tă recunoștință pentru munca 
grea a muncitorilor din secto
rul extractiv, transmite agen
ția P.A.P. Minerii Poloniei 
populare, a spus el, întîmpinâ 
Congresul al VI-lea al partidu
lui cu sentimentul datoriei bi
ne îndeplinite față de patrie. 
In acest an, s-au înregistrat 
progrese continue în dezvojta- 
rea extracției și prelucrării

cărbunelui. Paralel cu crește
rea cantitativă a producției, în 
industria minieră au fost obți
nute, în cursul anului, succese 
importante în aplicarea tehni
cii noi, îmbunătățirea organi
zării muncii și în tehnologic, 
înfăptuim îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor dc lucru ale 
minerilor și creăm, astfel, po
sibilități noi de creștere a pro
ductivității muncii, a declarat 
Edward Gierek. Luînd în con
siderare rolul industriei mini
ere în satisfacerea nevoilor e- 
nergetice ale economiei noastre 
și comerțului exterior, condu
cerea partidului și guvernului
gnsKfflBHNHaawffi

au acordat în acest an multă 
atenție și grijă dezvoltării a- 
cestei industrii. In anii 1972— 
1975 vom consacra mijloace 
importante dezvoltării și mo
dernizării industriei miniere. 
Am adoptat hotărîri pentru 
construirea și extinderea unor 
mine. In același timp, conside
răm necesar să realizăm, în 
continuare, modernizarea struc
turii bazei noastre de combus
tibil și energetice, să valorifi
căm noi resurse de gaze natu
rale și de alte tipuri de mate
rii prime energetice.

Nevoile țării și ale exportu
lui fac necesară creșterea volu

mului extracției de cărbune Ia 
167 milioane tone în anul 1975. 
Nu este o sarcină ușoară. înde
plinirea ei cere mobilizarea de
plină a forțelor și mijloacelor, 
a declarat primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

Realizări importante a obți
nut și industria cupriferă. Țara 
noastră se transformă dinlr-un 
importator într-un exportator 
de cupru. Un rol important în 
dezvoltarea bazei de materii 
prime revine și extracției de 
minereuri cu conținut de zinc, 
plumb și sulf. In aceste ramuri, 
prevedem în cincinalul curent 
creșterea continuă a extracției.

FLORENȚA 4 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Pui- 
cea, transmite: La Palatul 
Congreselor din Florența, au 
continuat, sîmbătă, lucrările pe 
comisii ale Conferinței interna
ționale a tineretului pentru 
securitatea europeană.

Luînd cuvîntul în cadrul co
misiei care discută problemele 
luptei antifasciste și ale dez
voltării democrației în Europa, 
reprezentantul Uniunii Tinere
tului Comunist din România, 
Eugen Patriche. a arătat, că as
pirația către democrație, năzu
ința tineretului de a participa 
la făurirea viitorului său, la e- 
dificarea unei societăți mai bu
ne, mai drepte, eliberate de ex
ploatare și războaie constituie 
astăzi unul din punctele nodale 
ale programelor de luptă ale 
organizațiilor de tineret pro
gresiste.

După părerea noastră — a 
spus vorbitorul — problemele 
păcii și securității continentu
lui european, ale luptei pentru 
democrație și progres. împotri
va imperialismului și reacțiu- 
nii pot deveni o largă bază de 
cooperare și unire, pe plan na
țional și internațional, a orga
nizațiilor de tineret de diferite 
orientări. Subliniind necesitatea 
tot mai stringentă de a se rea

liza unitatea de acțiune a tine
rei generații, vorbitorul a evi
dențiat încercarea din ce în ce 
mai fructuoasă a organizațiilor 
și mișcărilor europene de tine
ret și studenți de diverse ori
entări de a stabili o platformă 
comună, de a acționa în mod 
unit pentru înfăptuirea unui 
climat de destindere și coope
rare, de pace și securitate pe 
întreg continentul european.

Participînd la discuțiile din 
cadrul comisiei care dezbate 
tema „Mediterana — mare a 
păcii". Ștefan Vasile, membru 
al delegației U.T.C. din Româ
nia, a arătat că tineretul ro
mân a apreciat și apreciază po
zitiv toate propunerile, măsu
rile și acțiunile menite să du
că la îmbunătățirea climatului 
politic în diferite zone din Eu
ropa sau din alte părți ale lu
mii.

Incheindu-se schimbul fruc
tuos de păreri ce a avut loc în 
cadrul celor patru comisii ale 
conferinței și la care membrii 
delegației U.T.C. și-au adus o 
contribuție activă, comisiile au 
trecut la întocmirea documen
telor finale, care sintetizează 
puncteie de vedere exprimate 
de participanții la conferință. 
Concluziile comisiilor au fost 
supuse plenarei conferinței.

Sîmbătă a avut loc o noua 
ședință a tratativelor sovicto- 
aniericanc privind limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.), 
neprevăzută în programul obiș
nuit. Ședința s-a desfășurat la 
sediul Ambasadei sovietice din 
Viena.

0 Agenția TASS transmite 
că în Uniunea Sovietică a fost 
lansat vineri satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-462". El 
s-a plasat pe o orbită cu apo
geul de 1 840 kilometri, peri-

geul de 237 kilometri și în
clinația de 65.8 grade. Perioada 
inițială de rotație este de 105,7 
minute.

Corespondentul din An
kara al agenției Associated 
Press informează că președin
tele Turciei, Ccvdet Sunay, a 
început sîmbătă o scrie de con
sultări cu personalități politice 
in vederea soluționării actualei 
crize guvernamentale din aceas
tă Țară.

După cum s-a anunțat, pre-

Cind, la 17 martie 1972, 
„Apollo-1G“ va porni spre 
Lună, echipajul va duce cu 
el o „capsulă" europeană, ca
re se află in curs dc pregă
tire și testare, în condiții 
spațiale, la Universitatea din 
Frankfurt. Capsula conține 
așa-numitul experiment Bio- 
stack care va ajuta la inves
tigarea radiațiilor cosmice. 
Semințe de plante, culturi și 
ouă de crab, au fost alese 
pentru a se studia consecin
țele biologice ale radiațiilor.

In foto : Dr. Horst Biicker, 
profesor i/entru cercetări bio
fizice și spațiale, de la Uni
versitatea din Frankfurt, cu 
capsula Biostack; în fundal 
sc observă hubloul capsulei 
spațiale simulative, la Uni
versitate.

mieriii Nihat Erim a prezen
tat vineri seara demisia cabi
netului său. In aceeași zi, pre
ședintele Turciei i-a cerut lui 
Erim să continue rezolvarea 
problemelor curente pînă la for
marea unui nou guvern.

Comitetul politic special 
al O.N.U. a aprobat șase pro
iecte de rezoluție privind si
tuația refugiaților palestinieni. 
Una din aceste rezoluții preco
nizează extinderea, pc încă o 
perioadă dc trei ani, a man
datului Oficiului dc Ajutor și 
lucrări O.N.U. pentru refugia- 
ții palestinieni în Orientul A- 
propiat (U.N.R.W.A.).

Potrivit datelor publicate 
dc Ministerul Muncii din Cana
da, in primele nouă luni ale 
anului curent, în această țară 
au avut loc 40G greve, în ca
drul cărora salariații au reven
dicat îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și dc viață. La aceste 
acțiuni au participat peste 
200 000 de oameni ai muncii.

4^ In cunoscuta sală Palais 
des Beaux Arts din Bruxelles 
a avut loc un concert de mu
zică populară românească, sus
ținut de formația folclorică 
condusă de Gheorghe Zamfir, 
care s-a bucurat dc un deose
bit succes.

Din Belgia, formația își va 
continua turneul în Franța, Re
publica Federală a Germaniei 
și Elveția.

MARFA TEAMA
Numărul Irâncezilor care 

caută de lucru a sporit cu 8 
la sută in decurs dc o lună, 
cu 15 la sulă in decurs de pa
tru luni, cil 30 la sută in 
decurs de un an. cu 53 la sută 
în decurs de doi ani. Dar, vi
cepreședintele C.N.P.F. (Con
siliul Național al Patronilor 
Francezi), Franțois Ceyrac a- 
sigură că „situația angajării 
forțelor dc muncă nu s-a a 
gravat" în ultimul an.

Societatea „Nickel" își în
chide centrul de cercetări dc 
la Havre, conccdiind 160 mun
citori calificați. Societatea 
„Pechiney — Saint—Gobain" 
concediază 121 muncitori la 
Modane. Trei fabrici de în
călțăminte sau textile din Al 
sacia își fac bilanțul și arun
că in stradă 1400 salariați. 
Firma „Colina os" concedia
ză 410 persoane in regiunea 
Mans. ..Ilpurcty" concediază 
200 persoane la Paris în aron- 
dismentul 17. topitoriile De- 
renne concediază 550 persoa
ne Ja „Bar-Le-Duc", „Medico- 
plast" 1000 persoane Ia Roma- 
inville și Saint-Denis. De la

decurs de un an au fost con- 
cediați 500 000 muncitori; in 
ce privește Italia, numărul 
șomerilor a ajuns in decurs 
de un an de la 87OOOO la
1 050 000.

Din nefericire, aceste cifre 
care sc vor liniștitoare nu fac 
decit să intensifice neliniștea. 
.Nu ne aflăm oare, sc în
treabă ziarul „Le Figaro", in 
prezența seninelor precursoa
re ale unei recesiuni, cu atît 
mai grave cu cit ar putea a- 
fccta țoale țările comunității 
europene fără a mai vorbi de 
restul lumii occidentale? In
dustria noastră exportatoare, 
de pe urma cărora trăiesc
2 500 000 muncitori și fami
liile 'or nu riscă oare să aibă 
de făcut față atunci unor se
rioase dificultăți ? Mai mult 
decit faptele ca atare, fun
dalul pc rare ‘e profilează 
ele neliniștește".

Neliniștește pînâ și antura
jul primului ministru unde 
nu se crede nici în rede- 
niarajul economici americane, 
nici în posibilitatea ca Ger-

Realități 
economico- 

sociale capitaliste
. eluarea activității' în luna 
septembrie, circa 50 între
prinderi au anunțat concedi
eri colective.

Potrivit sondajului SOFRES, 
53 la sută din francezi pre
văd „crize profunde" și 5!) la 
sută se tem că-și vor pier
de slujba. Bursa s-a prăbușit, 
presa financiară vorbește de 
un „1929 în devenire", toate 
marile firme își reduc inves
tițiile, comenzile de bunuri 
de echipament se situează, 
potrivit revistei ..Expansion", 
la nivelul cel mai redus a- 
tins vreodată...

Peste 550 001) tineri își caută 
anul acesla prima lor sluj
bă. Anul viitor, ei vor fi in 
număr de 580 000 pentru ca în 
1973 să ajungă la 600 000. 
Chiar dacă nu vor găsi de 
lucru, ei nu vor fi recunos- 
cuți implicit ca șomeri. Pen
tru a figura pe listele oficia
le ale șomajului este necesar 
fie să fi lucrat deja timp de 
șase luni, fie să fii ti
tular al unui C..A.P. (certifi
cat de aptitudine profesio
nală) și să fi fost de peste șa
se luni în căutarea unui ser
viciu. Și, totuși, potrivit re- 
censămîntului, există actual
mente 477 900 șomeri din ca
re circa un sfert sînt tineri. 
Deci tot atît de mult ca și în 
primăvara anului 19G8.

In ultimul timp, guvernul 
reacționează in ordine disper
sată. Primul ministru asigură 
că folosirea deplină a bra
țelor de muncă va fi apărată 
cu orice preț, în timp ce alt» 
miniștri găsesc că francezii 
sînt prea nervoși și că se e- 
moționează pentru fleacuri. 
Intr-adevăr, afirmă miniștrii, 
datorită prevederii echipei gu
vernante. Franța se descurcă 
mult mai bine decit majori
tatea celorlalte țări capitalis
te. In Franța nu există de
cit o proporție de șomeri de 
2,1 la sută in raport cu 6,1 la 
sută în S.U.A., peste 7 la su
tă în Canada, peste 4 la sută 
în Marea Britanic, unde în

mania occidentală să evite in 
1972 recesiunea. La Ministe
rul de Finanțe, unde în pu
blic se anunță pentru anul 
viitor un ritm de dezvoltare 
de 5,2 la sută, se ia în con
siderare in secret posibilita
tea ca dezvoltarea economi* 
că să nu depășească pro
centul de 4 la sută. Este u- 
șor de calculat ce ar însera* 
na acest lucru din punctul 
de vedere al folosirii forțe^ 
lor de muncă. Pentru a im* 
piedica agravarea șomajului 
ar fi necesar un ritm de dez* 
voltare anuală de cel puțin 
5,9 la sută ; acesta este și o- 
biectivui celui de-al VI-lea 
plan. Dacă ritmul de dezvol
tare scade Ia 5,2 la sută, nu
mărul șomerilor va crește cu 
100 090 pînă la 120 000. La un 
ritm de 4 la sută ar trebui 
să ne așteptăm la un număr 
de cel puțin 300 009 șomeri 
suplimentari în cursul anului 
viitor: cu alte cuvinte. Ia 
un total de circa 899 000 șo
meri ; aproximativ la fel dc 
mult, proporțional vorbind, 
ca și in Marea Britanie la 
ora actuală.

După ce au susținut multă 
vreme că statele occidentale 
au descoperit secretul dezvol
tării neîntrerupte și aproape 
a deplinei folosiri a brațelor 
de muncă, majoritatea eco
nomiștilor apreciază de acum 
înainte că resortul dezvoltă
rii capitaliste este stricat — 
și pentru multă vreme. Cau
zele monetare și conjunctu- 
rale ale actualei recesiuni 
reprezintă numai ridurile de 
la suprafața unei mări ale 
cărei flux și reflux sînt re
glementate de forțe mult 
mai profunde acționînd ne 
perioade lungi. Ia sfîrșit o 
perioadă de 25 ani de creș
tere. Abilitățile și șireteniile 
obișnuite ale statelor neoca- 
pitaliste și dirigiste nu mai 
pot să împiedice (sau să 
modereze) reflexul...

(După ..Le Nouvel 
Observateur1)
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SPITALUL
UNIFICAT

PETROȘANI
face cunoscut că incepînd cu 
data de 1 ianuarie 1972 de
vine vacant postul de

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

in cadrul Spitalului unificat 
Petroșani.

Postul se poate ocupa prin 
concurs.

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sini 
cele prevăzute în H.C.M. 
2 351/1969*.

Candidații sc vor adresa 
Direcțiunii Spitalului unificat 
Petroșani pină la 20 decem
brie 1971.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Cromwell, seriile I și 
II (2—5 decembrie); Repu
blica : Fratele dr. Homer 
(2—5 decembrie); LONE A — 
7 Noiembrie : Aurul (2—5

angajează de urgență :

Șeî magazin textile, 
unitatea nr. 37 Bănită

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in H.C.M. nr. 914/19G8 și instrucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
personal al întreprinderii din Petroșani, strada Republicii 
nr. 90, telefon 1801.

uecembrie); Minerul : O figu
re și doi grădinari (2—5 de
cembrie); VULCAN : Hello 
Dolly, seriile I și II (2—5

decembrie); LUPENI — Cul
tural : Așteptarea (2—5 de
cembrie); BARBATEN.I : O- 
mul din Sierra (3—5 decem
brie).

SPORT ® SPORT * SPORT
Astăzi, in cadrul celei dc-a 

XIII-a clape a campionatu
lui diviziei A la fotbal, pc 
stadionul Republicii din Ca
pitală se întilnesc, cu înce
pere de la ora 13,30, echi
pele Steaua București și 
C.F.R. Cluj. In țară au loc 
următoarele partide : Univer
sitatea Cluj — Farul Con
stanța: Politehnica Iași — 
Steagul roșu Brașov; Uni
versitatea Craiova — Crișul 
Oradea; F. C. Argeș — Jiul 
Petroșani și Sport Club Ba
cău — Dinamo București.

(Agerpres)

★
HELSINKI 4 (Agerpres). — 

La Helsinki s-a disputat me
ciul internațional masculin dc 
handbal dintre echipele Fin
landei și Danemarcei. Oaspe
ții au obținut victoria eu 
scorul dc 30—12.

X

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
In runda a 3-a a .Cupei cam
pioanelor europene1', la șah, 
maestru româncă Elisabeta

Polihroniade (cu piesele ne
gre) a pierdut partida susți
nută cu jucătoarea maghiară 
•Ivanka,

Veroczi a cîștigat la Timer, 
iar Erenska a învins-o pe 
Eigenman. Partida dintre 
Gordana Iovanoviciși Gheor- 
ghieva s-a încheiat remiză. 
Campioana mondiala Nona 
Gaprindașvili a întrerupt din 
nou, de data aceasta cu Vo- 
kralova.

In clasament, pe primul loc 
a trecut Maria Ivanka (Un
garia) cu 2 puncte și o par
tidă întreruptă, urmată dc 
Veroczi (Ungaria) — 2 punc
te, Vokralova (Cehoslovacia) 
— 1,5 puncte (1). Polihronia
de (România), Gheorghieva 
(Bulgaria) — cu cite 1,5 
puncte etc.

X

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
La Tbilisi a început turneul 
internațional masculin de 
handbal la care participă opt 
formații.

In primul meci, selecțio
nata secundă a României a 
furnizat o surpriză, întrccînd 
cu scorul de 17—16 (10—10) 
prima reprezentativă a R. D.

Germane. După cum trans
mite comentatorul agenției 
TASS, tinerii handbaliști ro
mâni au jucat foarte bine în 
finalul meciului, cînd au reu
șit printr-o frumoasă combi
nație, să înscrie golul victo
riei.

Selecționata de tineret a 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 
19—14 (12—7) echipa Olan
dei, iar formația R.S.S. U- 
crainene a terminat la ega
litate : 23—23 (13—12) cu cea 
a Iugoslaviei, care a prezen
tat un lot cuprinzînd mai 
mulți jucători tineri.

X

Astăzi, în sala Floreasca 
din Capitală, cu începere de 
la ora 19,00, sc dispută în- 
tîlnirea amicală de handbal 
dintre reprezentativele mas
culine ale României și Elve
ției. In acest meci, antrenorii 
Nieolae Nedef și E. Trofin 
vor folosi cu precădere jucă
tori mai tineri. Partida va fi 
condusă la centru de un cu
plu de arbitri din Iugosla
via.

(Agerpres)
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