
Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la Congresul al Vl-lea al P.M.U.P.
Ne este deosebit de plăcut 

să ivim parte la lu.rfirile cr
ini dc-al Vl-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc l nit 
Polonez și să vă adresăm duni- 
neavoastrA. pârlit ipanților la 
Congres, comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din Polonia 
socialistă un fierbinte mesaj de 
prietenie și solidaritate inter
naționaliștii din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a comuniștilor. 
■ întregului popor.

Faptul că acest înalt forum al 
comuniștilor polonezi are loc 
in n-cajnia aniversării a 36 dc 
ani de In crearea Partidului 
Muncitoresc Polonez sporește 
și mai mult însemnătatea Con
gresului. ii conferă semnifica
ția unui bilanț atit al luptei 
pentru instaurarea puterii 
populare, cit si al activității 
desfășurate in anii construcției 
socialiste. Raportul Comitetului 
Control și raportul prezentat 
Congresului de tovarășul Gie- 
rek oferă o amplă imagine a 
realizărilor pe care clasa mun
citoare. oamenii muncii polo
nezi le-au dobindit — sub con
ducerea partidului — in con
strucția societății socialiste, pre
cum și a programului de dez
voltare multilaterală a patriei 
dumneavoastră.

Comuniștii, oamenii muncii 
din România urmăresc cu pro
fund interes cursul înnoitor 
determinat dc Partidul Munci
toresc Vnit Polonez pentru so
luționarea problemelor comple
xe ale edificării noii societăți, 
pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii. creșterea 
bunăstării poporului, pentru a- 
fîrmarea tot mai puternică a

rolului conducător al partidu
lui și intârirea legăturilor solo 
cu clasa muncitoare și masele 
populare, pentru participarea 
largă, nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea vieții po
lii ico-socialc a întregii (firi. Ca 
prieteni ai poporului polonez, 
ne bucură din inimă, dragi to
varăși, că partidul dumneavoas
tră a reușit, sub conducerea 
tovarășului Gicrck, să învingă 
greutățile de nnul trecut și să 
asigure dezvoltarea cu succes 
a orinduirii socialiste, progre
sul economic și social — și vă 
dorini succese cit mai mari pe 
acest drum.

Dragi tovarăși.

roniâno-polonc o adm partidele 
noastre — Partidul Comunist 
Român si Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, schimburile de 
delegații, de informații, contac
tele pe linie de partid înlesnind 
mai buna cunoaștere reciprocă 
a experienței și rezultatelor ob
ținute în construcția socialistă, 
intensificarea colaborării pe 
multiple planuri.

Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România vor acționa cu consec
vență și în viitor pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
româno-polone, cu convingerea 
<ă aceasta corespunde interese
lor ambelor popoare, servește 
unității țărilor socialiste. întă
ririi forțelor socialismului, cau
zei progresului și păcii.
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PRIMA ZI DE MUNCA CU PROGRAM

CULTURAL-EDUCA
TIVA DE MASA 
IN SLUJBA FOR

Trăim intr-o lume adine do
minată de revoluția tehnico- 
științifică. Se află într-o con
tinuă .mișcare* masa de infor
ms?? necesare atît vieții noas
tre profesionale cît și celei de 
toate zilele. Sarcina permanen
tă a vieții noastre sociale, a 
tuturor celor ce trăiesc într-o 
societate profund preocupată 
de ridicarea conștiinței omului 
nou. este de a răspindi cît mai 
larg. în mase, cunoștințele ști-' 
înțifice, de a înarma tineretul 
patriei, pe toți oamenii muncii, 
cu tot ce a creat mai bun o- 
menirea in domeniul cunoaște
rii, cu cele mai noi cuceriri ale 
științei universale.

In expunerea sa la plenara 
C C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie. tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului nostru, arăta : -Ca
sele de cultură, cluburile, și 
căminele culturale, care au o 
îndelungată tradiție, trebuie să 
desfășoare o activitate cultu
ral — artistică multilaterală, să 
cuprindă milioane de oameni, 
îndeosebi tineretul, contribu
ind in mod activ la educația 
socialistă a maselor, la răspîn- 
direa culturii și științei, organi
zând in așa fel munca cultural- 
artistică incit oamenii muncii 
sâ-șj poată petrece timpul li
ber cit mai plăcut și in același 
timp educativ".

In ce sens trebuie înțeleasă, 
însă, «munca cultural-educativă 
de masă" ? Este clar, cred, pen
tru oricine că azi, mai mult ca 
aricind, teoria potrivit căreia 
.cultura" de înalt nivel ar fi 
rezervată doar unei „elite" 
— masei rezervîndu-i doar o 
.cultură popularizată" (în sens 
peiorativ, vulgarizată !). adică 
surogate de cultură, o „cultu
ră* cu cîteva trepte mai jos 
decît cea „mareu. pentru ca să 
poată fi înțeleasă — nu mai 
poate fi. în nici un caz, accep
tată. Dirijpotrivă. Viața, faptele.

Intre poporul român și popo
rul polonez există vechi reia 
Iii, cu bogate tradiții făurite in 
lupta dusă în decursul istorici 
pentru libertate și independen
ță națională. împotriva impe
rialismului și fascismului, a ex
ploatării și asupririi ; aceste 
relații au dobindit un conținut 
nou in anii socialismului, avind 
drept fundament trainic noua 
orînduire socială, ideologia 
marxis-lcninistă, aspirațiile și 
telurile comune în lupta Pen
tru triumful socialismului și 
păcii. Consemnăm cu satisfac
ție că între România și Polo
nia se dezvoltă an do an o co
laborare rodnică și multilatera
lă. iar progresele obținute de 
țările noastre în construcția 
socialistă. Tratatul dc prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Polonă deschid largi perspecti
ve pentru intensificarea acestei 
colaborări. O contribuție însem
nată |a dezvoltarea prieteniei

Stimați tovarăși.

In prezent. întregul nostru 
popor înfăptuiește neabătut 
programul adoptat de Congre
sul al X-lea al partidului in 
vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate — 
program care prevede continua
rea in ritm susținut a industri
alizării socialiste, modernizarea 
structurii întregii economii în 
vederea creșterii avuției națio
nale. a apropierii dc țările dez
voltate din punct de vedere e- 
conomic. Noul plan 
1971—1975, prevede 
producției industriale în 
mediu anual de 11—12 la sulă, 
dezvoltarea agriculturii, 
ducerea Pe scară tot 
a științei și tehnicii 
creșterea mai rapidă 
lui național.

Avînd ca obiectiv 
ordin ridicarea sistematică a

cincinal, 
creșterea 

ritm

intro- 
mai largă 
înaintate, 
a venitu-

de prim
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DE 6 ORE LA FRONTURILE DE LUCRU DIN
SUBTERAN A DEBUTAT CU DEPLIN SUCCES
r

Biruitori
au ieșit frontaliștii

ROADE BOGATE
LA MINELE VĂII JIULUI

ÎNTREAGA MUNCĂ

MĂRII OMULUI NOU

EXAMENUL PRACTIC
programului de lucru de 6 ore 

fronturile din subteran 
FOST PROMOVAT
SUCCES DE MINERII

VĂII JIULUI

Prof. Gheorghe POPA 
directorul 

Școlii populare de artă Petro
șani

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

Pe maistrul miner princi
pal Petru Ambruș, o veche 
cunoștință de la mina Lu
peni, l-am oprit din fugă. 
Se grăbea spre locul de pon- 
taj al sectorului IV. Mi-a vor
bit agitat înainte de a dis
pare in rindurilc compacte 
ale minerilor ce intrau la 
puțul Ștefan :

— Trebuie să ajung la 5,30 
sub puț, la orizontul 480. Am 
de dirijat plecarea trenului 
de personal. Dacă vii in sec
tor la noi, te aștept jos.

Am răspuns invitației. Du
pă coborîrea pe puțul Ște
fan, ne îmbarcăm in căru
cioarele de personal ce-i aș
teaptă pe minerii sectorului 
IV.

— Trenul, care ne duce, 
e o măsură nouă ce se apli
că la noi incepind de 
o dată cu trecerea la pro
gramul redus de muncă — 
simte nevoia să lege discu
ția cu noi Stelian Țocu, unul 
dintre oamenii de pe căru
cior.

— înainte se intra pe jos ?

azi,

— Da, și la intrare și la 
ieșire se pierdea mult timp 
pe drum...

Citul mai. erau încă 10 mi
nute pină la ora 6, piuă la 
începerea primului schimb 
de 6 ore din noul program 
de muncă, minerii debarcau 
din cărucioare, urcau gru
puri, grupuri suitoarele, stră
bateau grăbiți ultimii metri 
de drum prin preabataje pen
tru a ajunge la fronturile 
de lucru cu exactitatea pre
văzută in foia volantă de în
științare inminată de sector, 
lată-i intrind la abatajul 
frontal 4 vest pe minerul Ion 
Mondoca cu ortacii săi, la 
3 vest pe frontaliștii lui Mi
hai Cirdei, iar la 2 vest pe 
cei din brigăzile conduse de 
Petre Constantin și Gheor
ghe Solomon.

Reținem cîteva clipe pe 
Eroul Muncii Socialiste, Petre 
Constantin. Se scuză că nu 
poate zăbovi, dind de ințeles

i. bAlan

(Continuare în pag. a 4-a)

Din grijă pentru om, pentru
satisfacerea nevoilor lui

Introducerea programului de 
lucru de 6 ore, acțiune expri- 
mînd înalta prețuire și deose
bita grijă de care se bucură 
minerii din partea conducerii 
partidului și statului nostru, a 
fost primită — după cum se știe
— cu vie satisfacție și recunoș
tință profundă. In paginile zia
rului nostru și-au găsit — și 
vor continua să-și găsească — 
reflectare opinii elocvente ale 
minerilor, deplin încrezători in 
reușita acestei acțiuni de excep
țională însemnătate. Și nu nu
mai „beneficiarii" direcți ai a- 
cestei reduceri de program sînt 
convinși de importanța acțiunii 
care a început. Lucrătorii 
din alte ramuri de activitate, 
populația .municipiului vede în 
această măsură — menită să 
ducă la creșterea eficienței în
tregii activități economice — un 
examen serios pus în fața har
nicilor mineri de conducerea 
partidului și statului, de succe
sul căruia depinde îmbunătăți
rea continuă a nivelului de trai 
și a condițiilor de muncă în 
subteran, un examen pentru a 
cărui susținere fructuoasă este 
necesar un sprijin substanțial 
din partea tuturor factorilor in
teresați.

Printre întreprinderile care 
s-au angajat să susțină impor
tanta acțiune de trecere la pro
gramul de lucru de 6 ore in 
abataje și pregătiri, se înscrie 
și O.C.L. Alimentara. Solicitat 
să ne vorbească — pentru ca, 
la rîndul nostru, să informăm 
cititorii, pe toți cei interesați
— concret despre acest sprijin

datorat celor ce desfășoară în 
adîncuri o muncă, recunoscută 
drept eroică, pentru perpetua 
înflorire a patriei, pentru pros
peritatea societății socialiste, 
tovarășul CAZIMIR DAVIDO- 
VICI, directorul acestei organi
zații comerciale, ne-a spus .•

— Avem desigur obligația de 
a susține, cu tărie și cu toate 
posibiltățile de care dispunem, 
importanta acțiune a partidului 
do îmbunătățire a vieții mineri
lor. Sîntem și noi, la fel ca în
tregul „tot' al minerilor Văii 
Jiului, interesați în succesul 
experimentării programului de 
lucru redus în subteran. Aș a- 
dăuga, ca o completare și ca 
să se înțeleagă mai bine ceea 
ce vreau să spun, că nu ne-am 
dat înapoi să introducem și noi 
programe adecvate, pe schim
buri, de lucru in unele unități 

numai 
Ia

alimentare, numai și 
pentru ca să contribuim 
creșterea nivelului de trai al 
minerilor.

— Veți asigura un surplus de 
aprovizionare a unităților ali
mentare din incinta sau din i- 
mediata vecinătate a exploată- 
rlor miniere ?

— Dacă va fi nevoie — și 
cred că va fi — da. Avem po
sibilități și mari disponibilități 
pentru a face 
Vreau să asigur 
minelor că salariații 
mari unități economice, minerii, 
vor găsi în chioșcurile alimen
tare de la „gurile" exploatărilor, 
in unitățile noastre din apropie-

, tot ce vor dori, le vom a-

acest lucru, 
conducerile 

acestor

de

proviziona „punctele alimenta
re" îndestulător.

— Se va pune probabil, și 
problema modificării orarelor 
do funcționare a unor unități 
alimentare.

— Să-i zicem că da ! Noi, de 
altfel, nu știu dacă e cunoscut 
acest fapt, am schimbat și vom 
continua să modificăm, de cite 
ori va fi nevoie, orarele
funcționare. Dacă, oamenii cer, 
dacă populația unui cartier do
rește un alt orar decît cel sta
bilit de noi, îi adaptăm dolean
țelor. E firesc ! Sîntem la dispo
ziția cumpărătorilor, a oameni
lor. Așa va fi și In acest caz. 
In funcție de necesități, în func
ție de cerințe, de solici
tări, orarul cutărui sau cutărui 
„punct alimentar" va suferi mo
dificări. Așteptăm solicitările 
conducerilor exploatărilor mi
niere și, de la caz la caz, potri
vit dorințelor oamenilor, vom 
stabili alte orare. De fapt, nu 
vom stabili noi, ci ne vom... da 
acordul. Nu putem să respin
gem solicitările . ce vor veni, 
probabil, tocmai pentru că ne 
dăm seama că menirea noastră, 
a unităților comerciale, a lucră
torilor din comerțul socialist, 
este aceea de a răspunde cu 
promptitudine nevoilor oameni
lor muncii, de a îmbunătăți 
nivelul de servire a populației, 
de a promova forme și metode 
superioare de vînzare în toate 
unitățile.

Mina Lupeni :
Obiectivul aparatului de 

fotografiat a surprins pe pe
liculă un instantaneu static, 
însă, plin de idei in mișcare 1

In timp ce rostogolul e 
plin, schimbul condus de Ion 
Suciu din brigada lui Con
stantin Sirop de la un abataj 
frontal dotat cu complexul 
O.M.K.T., face un scurt bilanț 
al primului șut de 6 ore. Con
cluzia ? Rezultatele sînt bune.

Clișeul nostru ne prezintă 
pe minerul Ion Suciu, mais
trul Ion Păun, combalnerul 
Gh. Coman, electricianul Ilic 
Brustur, mecanicul Mircca 
Ștefăniță, minerul Ion Bog
dan și inginerul electromeca
nic Enierik Lorincz, în plină 
discuție...

Foto i Ion LLCIU

Convorbire consemnată de 
V. TEODORESCU(Continuare in pag. a 3-a)

După programul orelor de serviciu, în secția construcții metalice a U.U.M. Petroșani muncitorii sini informați asu
pra ultimelor noutăți din presă.

Exploatarea minieră I’aroșeni 
este prima mină din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului care a 
trecut la experimentarea du
ratei schimbului de 6 ore la 
frontul de lucru în subteran. 
Această experimentare a înce
put in luna septembrie 1971. 
decada a 3-a.

Analiza activității și rezulta
tele obținute de brigăzi, evi
dențiază obținerea de rezulta
te mai bune după începerea ex
perimentării lucrului în schim
buri cu durata de 6 ore Ia 
frontul de lucru in subteran 
decît în regimul de lucru în 
schimburi de 8 ore.

Rezultate mai bune s-au 
obținut la toate categoriile de 
lucrări unde salarizarea se fa
ce in acord : abataje, lucrări de 
pregătire în cărbune și steril 
precum și la lucrări de deschi
dere.

Aceste rezultate superioare 
se oglindesc atit in realizarea 
și depășirea normelor, cît și 
in realizarea și depășirea cîș- 
tigului.

In luna octombrie 1971. luna 
cind experimentarea duratei 
schimbului de 6 ore la locul de 
muncă in subteran - a depășit 
faza de început, brigăzile con
duse de :

— Gheorghe Glodaru care a 
lucrat intr-un abataj frontal a 
realizat norma in proporție de 
1(11.1 la sută, asigurindu-și un 
cîștig de 124,19 lei/post ;

— Constantin Zaharia, care a 
lucrat intr-un abataj frontal 
mecanizat cu complex a reali-

Prima zi, așteptată cu alîta nerăbdare, cu 
atîta bucurie în țoale colectivele miniere din 
Valea Jiului — dc aplicare a programului dc 
muncă în patru schimburi cu durata de 6 ore 
la fronturile de lucru din subteran — a în
dreptățit optimismul, speranțele ardente ale 
zecilor de mii de mineri, ale inginerilor și 
tehnicienilor din bazinul nostru într-o reușită 
deplină a întregii acțiuni pregătitoare desfășu
rată în vederea acestui istoric pas. Și veștile 
sosite la redacție în tot cursul zilei de luni, 
do pe toate schimburile, dc la toate exploa
tările miniere au confirmat pe viu și cu pri
sosință Că prima zi de lucru după programul 
redus a însemnat și primul succes.

Succes, pentru că roadele culese de minerii 
noștri în prima zi de muncă cu regim redus 
sînt bogate în adevăratul ințeles a! cuvîntului. 
Bilanțul zilei dc 6 decembrie pe ansamblul uni
tăților Centralei cărbunelui consemnează extra
gerea a aproape 28 000 tone de cărbune brut, cu 
un spor de peste 200 tone față de sarcinile dc 
plan. Se atestă astfel valabilitatea și eficiența 
măsurilor politice, tehnice și organizatorice

pregătite cu otita minuțiozitate și disccrnămint 
profesional și urmărite cu înzecită responsabi
litate de cadrele politice și administrative do 
la exploatări in examenul verificării lor prac
tice în procesul de producție, în toate verigile 
de bază din organismul tehnologic al minelor 
pentru a da maximul de rezultate. Și se mai 
confirmă ceva : vrednicia nedezmințită a mi
nerilor noștri, pasiunea și dăruirea lor In mun
că, ținuta lor profesională impecabilă pe care 
au dovedit-o în privința eticii miniere imperios 
necesar de respectat în noile condiții, ca și 
capacitatea lor de a se integra cu precizie în 
exigențele majore ale regimului redus de mun
că. Despre toate aceste adevăruri vorbesc su
tele și miile de tone date peste plan din prima 
zi de către majoritatea colectivelor miniere din 
bazin. Vorbește faptul că minerii de la Dilja 
au depășit planul zilei de G decembrie cu 136

(Continuare în pag. a 2-a)

zat norma in proporție de 100,6 
la sută, asigurîndu-și un cîștig 
de 122,80 lei/post ;

— Gheorghe Deak, lucrînd 
într-un abataj frontal mecani
zat cu complex a realizat nor
ma în proporție de 100,1 Ia sută.

la sută, realizînd un cîștig de 
118,76 lei/post;

— Constantin Peloiu, lucrînd 
la o lucrare de deschidere, a 
îndeplinit norma in proporție 
de 107,5 la sută, realizînd un 
cîștig de 119,37 lei/post ;

1971, cînd regimul de lucru a 
fost in schimburi de 8 ore, se 
observă că un număr aprecia
bil de brigăzi au obținut 
luna 
mari

Rezultatele obținute la Paroșeni
după experimentarea programului

de lucru de 6 ore

CERTITUDINEA
REALIZĂRII UNOR

CÎȘTIGURI SPORITE
obținind un cîștig de 97,13 
lei/post;

— Gheorghe Lebădă, lucrînd 
într-un abataj frontal a îndepli
nit norma în proporție de 
101,1 la sută, realizînd un cîștig 
de 124,22 lei/post ;

— Andrei Sandor, lucrînd la 
o pregătire in steril a îndepli
nit norma in proporție de 110,7

— Alexandru Laszlo, lucrînd 
la o lucrare de deschidere a 
îndeplinit norma in proporție 
dc 110,3 la sută, și a realizat 
un cîștig de 135,53 lei/post.

Comparind ciștigurile realiza
te de brigăzi în luna octombrie 
1971, lună în care s-a lucrat 
în schimburi cu durata de 6 
ore la frontul de lucru cu câști
gurile realizare in luna august

în
octombrie, cîștiguri mai 

cu 13—36 lei/post. Astfel : 
Brigada condusă de Gh. 
a obținut un cîștig mai 
cu 13,96 lei/post, cea con- 
de M. Vincze un cîștig mai 
cu 16,57 lei/post, cea con- 
de M. Tucociuc un cîștig 

mai mare cu 17.13 lei/post, cea 
condusă de A. Laszlo un cîștig 
mai mare cu 19,47 lei/post, cea 
condusa de A. Sandor un câștig 
mai mare cu 23 lei/post, iar cea 
condusă de Zaharie Constantin 
cu cîștig mai maro e” 36,63 
lei/post.

De asemenea, și alte brigăzi au 
realizat cîștiguri suplimentare 
cuprinse între 2 și 5 lei/post în 
luna octombrie fată de luna 
august

Realizarea acestor cîștiguri 
a fost posibilă dutorită faptu
lui că brigăzile respective și-au 
realizat și depășit normele de 
lucru stabilite pentru locul tor 
de muncă. Fiecare membru al' 
brigăzii a depus stăruință 
pentru utilizarea completă a 
timpului de lucru, realizarea și 
depășirea normelor de lucru.

Și brigăzile de la celelalte ex
ploatări care au trecut la ex
perimentarea duratei schimbu
lui de 6 orc la locul dc mun 
că în subteran, au posibilități 
să-și sporească ciștigurile prin . 
realizarea și depășirea norme ‘ 
lor.

Ing. Pompiliu MERIT’, 
consilier C. C. P.

Deak 
mare 
dusă 
mare 
dusă
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Valea Jiului păstrează de acum consemnat cu 
slove nepieritoare pe filele istoriei sale seculare 
evenimentul de excepțională importanță și cu 
profunde mutații în viața economică și sociala 
a acestui pitoresc și bogat colț do țară : TRE
CEREA LA GENERALIZAREA LA TOATE 
MINELE A PROGRAMULUI DE LUCRU PE 
PATRU SCHIMBURI CU DURATA DE 6 ORE 
LA FRONTURILE DE LUCRU DIN SUBTE
RAN. Din tată-n fiu. generațiile de mineri își 
vor aminti ziua de fi decembrie 1971 cînd. cu 
un succes deplin, au pus în aplicare noua și im
portanta măsură luată de conducerea partidu
lui și statului nostru pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și do viață ale mi
nerilor — în lumina mărețelor hotărîri ale Con
gresului al X-lea al P.C.R.

Dată fiind însemnătatea acestui pas istoric 
tăcut in mineritul Văii Jiului, ziarul și-a pro
pus sâ informeze pe larg cititorii cu aspectele 
surprinse spontan ale primei zile și primelor 
patru schimburi de muncă după noul program. 
In cele ce urmează relatăm reportajele consem
nate de redactorii și colaboratorii noștri care 
au fost martorii evenimentului deplasîndu-se la 
exploatările miniere în toate schimburile zilei 
de 6 decembrie, vizitând sectoare miniere, locuri 
de muncă și brigăzi, stând de vorbă cu mineri 
și cadre tehnice, schimbînd cu oamenii minelor 
impresii despre primele rezultate obținute de 
ci in producție în condițiile schimbului redus 
cu două orc, despre modul cum se înfăptuiesc 
practic măsurile pregătitoare și ce mai trebuie 
retușai, pus Ia punct. în continuare, la acest pro
gram.

r

EXAMENUL PRACTIC
al programului de lucru de 6 ore

la fronturile din subteran

(Urmare d»»> pag. 1)
A

Emoțiile 
unei 

reușite 
t 

premiere

Zorii nu s-au ivit încă și in 
incinta minei Uricani pătrund 
primii muncitori, mareînd in- 
vepuiutunei zile a cărei dată 
și semnificație vor dăinui mult 
timp în mintea și inimile oame
nilor Văii Jiului. E ziua care 
marchează încheierea unei pe
rioade de intense pregătiri, 
conslînd din studii și prelucrări 
detaliate, și totodată începutul 
unei organizări a procesului de 
producție. fundamentată pe 
schimbul de lucru cu cea mai 
scurtă durată din industrie.

....Nu este nimic spectaculos 
in aparențele sub care se dez
văluie acest începui de zi. pre
gătirile de lucru — echipare, 
pontaj. se succed în aceeași or
dine ca și înainte. Și totuși, 
ceva s-a schimbat în atitudi
nea oamenilor: o indică, dis
cret, o anumită febrilitate a 
mișcărilor, o expresie de opti
mism identificabilă pe multe

Fiecare 
clipă 

e 
prețioasă

Ridicîndu-se cu semeț ie spre 
cer, parcă vrînd să se ia la 
întrecere cu Paringul, cele două 
turnuri ale E. M. Livczeni â- 
nunță, încă de departe, pe tre
cător că acolo se află un oraș 
subteran, așa cum sînt multe, 
la noi, în Valea Jiului. Noua 
și moderna exploatare care va 
intra în producție in anul vi
itor a cunoscut și ca, în aceste 
zile, febra preocupărilor legale 
de trecerea la schimbul de 
muncă de 6 ore. Am fost aici 
luni după-amiază, am partici
pai la o parte din frâmînță
rile oamenilor adîncului acum, 
după ce noul program de lucru 
a devenit o realitate, și am con
semnat cîteva din gîndurile și 
constatările lor în urma primu
lui șut.

...Mai e o oră pînă la în
ceperea schimbului III... La 
lâmpărie sosesc primii mineri 
care se pregătesc să intre în 
șut. Ii urmăresc cum se .me
tamorfozează" în fața mea, 
transformîndu-se treptat din 
niște ființe oarecare în oameni 
ai adîncurilor. Nu știu de ce, 
dar hainele de protecție con-

Timpul 
trebuie 
prețuit!

— Văd. că se stă și-n schim
bul dc 6 ore...

— A, nu. așteptăm să se 
puște la front..

Se aud, cu un interval de 
ordinul minutelor între ele, 
două bufnituri înfundate și 
parcă se clatină pămîntul.

însoțit de maistrul energetic 
Gheorghe Sandor, coborîm la 
abatajul cameră unde lucrează 
brigada condusă de Mihai Cos- 
ma. Alături, plin de voie bună, 
vagonetarul Ilie Lupu simte că 
trebuie să ni se destăinuie: „E 
foarte bine cu lucrul ăsta de

Efer
vescentă 
generală

Ain 
adîncuri

Luni 6 decembrie, ora 4 di
mineața. Primul autobuz spre 
Lenea a pornit cu precizie de 
cronometru din piața Victoriei 
din Petroșani. La ora 4,10 au 
pornit in cursă alte două au
tobuze, iar la 4,15 al patrulea 
și ultimul care transporta sa- 
lariați ai E. M. Lonea ce ur
mau să efectueze primul șut 
cu orar redus. Deci I.G.C.-ul a 
fost la înălțime în privința 
transportului. De-ar fi mereu 
așa, ce bine ar fi.

Dar să vedem cum s-a des
fășurat primul „șut" de șase 
ore începînd de la pontaj și 
pînă cînd schimbul II a pre
luat .ștafeta* muncii din a- 
dîncuri.

Ora 4.45. Sala dc apel a mi
nei pare un furnicar. Maiștrii 
de sectoare fac pontajul mun
citorilor. La ora 5 pontajul ia 
sfirșit, așa cum de altfel s-a 
preconizat.

Ora 5,10. 32 de mineri co
boară în adine, cu prima co
livie. Datorită amenajărilor fă
cute, in ambele nivele ale co
liviei, alil la suprafață cil și 
la orizontul 400, intrarea și ie
șirea se face simultan.

E rîndul artificierilor să co
boare. Cu prima colivie au fost 
trimiși explozivii, iar cu a doua 
au eoborît ei. Se pierde, e 
drept, puțin mai mult timp dar

de
Sporul

Noaptea nu se terminase, dar 
gura minei Polrila — puțul cen
tral — c mai animal ca nici 
odată. Oamenii își așteaptă en
tuziaști, optimiști și încrezători 
riadul la colivie. „In ce pri
vește pontajul, tradiția nu sc 
mai respectă, dc azi îl facem în 
mină", il auzim pe maistrul 
Gheorghe Domnișoru.

Privim omul cu salopeta îm
bibată dc sarea sudorii și dc 
praful dc cărbune,. pe omul ca
re se apropie cu sfială dc puț, 
îi urmărim aparenta cumințe
nie a așteptării, ochii luminoși, 
fruntea deschisă, umerii puter
nici. Și acest om se multiplică 
în suflarea ușoară a dimineții. 
Ion Pop, Călincă Manafu, Tra
ian Moldovan, Petru Percu, A- 
lesandru lacob, Petru Tătar, Ion 
Vasile și mulți alții pe care-i 
știm de ani și ani dc zile...

Trăim clipele nerăbdătoare 
dc dinaintea coborîrii în ga
lerii și la orturi, clipele din

pragul celei dimii orc a schim
bului redus dc muncă in sub
teran. Momentul solemn cerc 
incantații noi, pentru că nou 
și neobișnuit parc începutul...

Ppnlojuj .i i<rmijaal m.u; 
trii sectorului IV s-au depăr
tat pe orizont. Parcă nu s-ar 
fi întîmplat nimic, locul de 
pontaj amenajat special, un fel 
dc baracă provizorie, rămînc 
singuratic. In întunericul unei 
galerii cad zgomote înfundate, 
adevărate tunete repetate în 
ecouri largi.

Deci, începuse...
...Sectorul III, orizontul XIV. 

Clipele trec, sc scurg repede. 
Și cărbunele curge șuvoi. ..Timp 
productiv, nu glumă 1“ răbuf
nește loan Jurea. Și „bătrînul" 
miner, care coboară în adine 
de 15 ani, adaugă : „Nu ne dăm 
noi bătuți, cu una cu două. 
Dacă nu s-or încurca pe un
deva transportul și aprovizio
narea cu materiale ., l’c noi nu

ne sperie munca. Trebuie pus 
umărul, se cuvin .scurtate" 
odată „plimbările* după goale,

minutc mai tîrziu „tre- 
iul* trimitea spre ziua primul 
„țug". Rodul de început. Și Es
tul nou și sectorul IV...

...Sc intrase in ultima oră a 
schimbului Ciornei era furios.

— Dar spune-mi, încerc cu 
să-l îmbunez, cc n-a mers ?

— Să pierzi timpul pînă vi
ne artificierul, zău că nu se 
face. Și sculele ! Dacă ponta
jul sc face cum sc face, adică 
în mină, atunci de cc nu-i și 
magazia de scule aici ? Sâ fie 
depozitate scule, undeva, mai 
aproape I

...Ne întîlnim cu Petru Tătar, 
miner șef dc brigadă la secto
rul dc investiții : „De o viață 
muncesc în mină, în piatră și 
în cărbune, dar nu m-am gîn- 
dit niciodată că o să lucrez 
în șut dc 6 orc. Dacă ai cu 
cc să lucrezi, armarea, vago-

netele, adică în Ionic să fie o 
regulă, merge... Poate că c pu
țin mai greu ca-n 8 ore. Dc 
pildă, abia acu văd cil timp 
sc pierdea cu...“ Și nc spune 
cu ce sc iroseau minutele, o- 
rele...

„Cît am dat ? Adică cît a 
ieșit din pușcăturâ ?' Ne răs
punde șcfu) fie brigadă Ion Vn- 
sile. „Păi o fi și-n plus !*

...Rampa inferioară se umple 
do fețe lăciunitc. Nu știu dacă 
mai avem timp să punem în 
Ircbări și să primim răspun
suri. Și, touși : Cum a fost, 
nea Petre ? Interlocutorul e 
concis : Bine, cu spor**. Și s-a 
dus, nu nc a mai zis nimic...

„Bine** — și alîtîi tot, dar 
noi știam că schimbul din sec
torul IV, schimbul de început 
își făcuse din plin datoria. In 
6 ore pctrilcnii au trimis la 
ziuă atîta cărbune cît trimi
teau altădată în 8 oro. Și asta 
este esențialul.

I). IONAȘCU

tone, cei dc la Petrila cu l?i> 
tone, «ar cei de la Vulcan 
eu 30 tone. A demonstrat a 
ceste adevăruri cum nu sc 
poate mai bine și mat sem.ai 
ficativ experimentatul cok<- 
tiv al minerilor dc ia Lup’iii. 
Capacitatea muncitorilor, 
ginerilor și 
cestei mari 
bonifere de a se adapta la 
condițiile realizării ■ minilor 
dc producție, a normelor i 
cîștigurilor planificate în pro 
gramul de Iihiii redus la 6 
orc, destoinicia lor de a or 
ganiza la înălțimea acestor 
cerințe procesul dc produc 
ție în toate verigile lui — 
din frontul abatajelor și pî 
nă la mlbulorul de văr-are 
a cărbunelui pe banda pre- 
parațici ori pînă in depozitul 
de material lemnos — și-o o- 
rupt pur și simplu, ca un 
vulcan, rodnicia prin extra
gerea din măruntaiele pfi- 
mîntului i aproape 7 000 lo
ne dc huilă cocsificabilă, ca 
un prinos de I 144 tone jxste 
prevederile planului zilnic.

ctoart le vil. V. ni i i 
ale minei au contribuit la 
succesul Întregului colectiv 
cu depășiri de plan intre 
40—340 tone de cărbune. O 
dată cu acest succes, colec
tivul fruntaș al minerilor din 
Lupeni raportează că și-a în
deplinit integral angajamen
tul asumat pe acest an (45 000 
tone), avînd realizată o pro
ducție suplimentară de la în
ceputul anului de -15 493 tone 
cărbune.

Prima zi dc aplicare gene - 
ralizată la toate nunele din

in 
tehnicienilor a 
exploatări mr

I1IIAIIE
fețe ; cu toții caută să se înca
dreze cu exactitate în timpii 
stabiliți pentru fiecare opera
țiune, să respecte întocmai pro
gramul „strins* al transportu
lui dc personal pc puț, pentru 
a prelua cu responsabilitate 
sarcinile noilor cicluri dc lucru.

★

...Ne aflăm la abatajul fron
tal din blocul V/l, una din 
principalele capacități de pro
ducție ale sectorului 111, a că
rei ritmicitate va conta mult 
în realizarea sarcinilor dc plan 
încă din primele zile. Șeful de 
brigadă Gheorghe Durlă „osci
lează* între cele două panouri, 
repartizează lucru și își îmbăr
bătează ortacii, căutînd să im
pună ritmul. „Sperăm că va 
merge — ne spune într-o scur
tă pauză. Păcat că poziția fron
tului — se execută răpirea — 
nu ne va permite să onorăm cu

tone dc cărbune acest prim 
schimb al zilei’. „Am 16 ani 
lucrați în mină — intervine 
Ion Țărmure, minerul cu fața 
brăzdată de cute și cu elan ti
neresc — dar ziua aceasta o 
consider una din cele mai fru
moase trăite în subteran. Dar, 
pentru ca bucuria să ne fie a- 
devărată, va trebui să fim mult 
mai atenți cu vechile noastre 
necazuri. Priviți-le chiar aici : 
stîipii sînt cam puțini și nu toți 
funcționează cum ar trebui".

I-a abatajul cameră nr. 8 din 
același bloc, treburile nu merg 
chiar așa cum ar fi de dorit... 
Șcfu] de grupă Mihai Ceucă 
ne surîde : ..Sărbătoare, sărbă
toare, dar defectele nu ne oco
lesc. Oricum îi venim noi de 
hac lanțului ăsta și nici nu mă 
gîndesc să nu las armat. între
ruperea de astăzi ar trebui, în
să, să arate ce avem de făcut

în schimbul de revizii și repa
rații*

•Și sub aspect organizatoric se 
pot înregistra noutăți. In drep
tul cabinei dispecerului subte
ran, la 12,30, o garnitură de că
rucioare de personal se pregă
tește de plecare... Este vorba 
de materializarea unei dorințe 
mai vechi a minerilor : mecani
zarea transportului de personal 
Ia punctele mai îndepărtate ale 
minei. Noul program de lucru 
a urgentat rezolvarea acestei 
probleme, căci 6 ore de lucru 
semnifică reducerea la maxima 
timpilor neproductivi, prețuirea 
la justa valoare a resurselor u- 
mane disponibile.

La rampa de la orizontul 500 
a puțului principal, o nouă sur
priză : pasarela peste linia pli
nelor. In acest punct, circulația 
la intrarea și ieșirea din mină 
se făcea anevoios, existind ris
cul de accidentare.

Ce ne mărturisește maistru! 
mecanic Gavrilă Deak, șeful 
lămpârici ? „Astăzi, cu un sfert 
de oră înaintea terminării in
trării personalului pe puț. toate 
lămpile erau ridicate, băieții 
nu-și mai permit să întîrzie".

-N-am simțit cu adevărat 
schimbarea decît atunci cînd 
ni-am suit în colivie" — măr
turisește. în fața lămpăriei, mi
nerul Nicolae Marcu. Zîmbea 
și, fără să vreau, am bănuit că 
motivul este surpriza pe care 
o va tace fiului său cînd va 
reveni atît de devreme în mij
locul familiei.

...La ora 12, schimbarea șu
turilor la locul de muncă, un 
bun prilej și pentru schimbul 
de impresii ; „Azi n-ați avut 
timp să obosiți !’ „Ne-ați cam 
luat prin surprindere, nu eram 
obișnuiți să vă vedem așa de

vreme" și așa, pe neobservate, 
„ștafeta* trece de la unii la al
ții...

...Ceucă, Durlă, 'ț’ărmure, Pe- 
treanu cîțiva din eei care și-au 
legat destinul de bătălia subpă- 
mînteană pentru cărbune și 
care au descoperit, după ani 
îndelungați, una din ipostazele 
deplinei prețuiri a muncii.

In tumultul acestei prime zi
le, îmi revine în minte un 
vechi dicton : „Respectă pentru 
a fi respectat* — și-mi ziceam 
că poate de data aceasta lu
crurile sînt puțin mai compli
cate : acum, după ce au bene
ficiat de respect și dc apreci
ere. minerii sînt aceia care își 
exprimă dragostea și recunoș
tința față de partid, inițiatorul 
acestei măsuri de importanță 
vitală pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă 
și de viață ale lor.

B. M1IIÂ1

BOGATE
LA MINELE

fecționatc dintr-un material alb, 
impermeabil, și mai ales pălă
riile lor largi îmi aduc aminte 
de marinarii care se pregătesc 
să înfrunte cu piepturile lor 
vînjoase furtuna. Le privesc, 
atent, fețele. Sînt calme, parcă 
nimic deosebit nu s-ar întîm- 
pla. Doar ochii trădează o undă 
tainică de bucurie pe care re
porterul dorește să și-o explice.

— Spune-mi, te rog, Constan
tin Lupu, ești bucuros?

Minerul tînăr, cu o față 
teligentă, surprins puțin de 
trebare, răspunde :

— Da, sînt mulțumit că 
s-a redus șutul.

— De ce ?
— Păi, să vedeți. Eu am ter

minat. de curînd, școala teh
nică de maiștri și acum toc
mai mă pregătesc să dau exa
men Ia I.M.P. Așa că timpul 
care îmi 
sibilitatca să învăț mai mult. 
Și mai e ceva. Am trei copii. 
Trebuie să-i educ. Voi avea de 
acum mai mult timp și pentru 
aceasta. Iată dc ce mă bucur.

La discuția noastră asistă 
minerii Alexandru Maier, Ale-

in- 
în-

ni

rămîne, îmi dă po-

xandru 
Traian 
Gheorghe Toma, maistrul Du
mitru Borca ș. a. Din gesturile 
lor aprobative înțeleg că simt 
același sentiment ca și ortacul 
lor.

— Dacă-mi permiteți — in
tervine maistrul Dumitru Bor
ca — motivele noastre dc sa
tisfacție sînt, fără îndoială, 
mult mai multe. S-a constatat 
că în primele ore dc lucru 
randamentul minerului era de 
90—95 la sută, scăzînd însă pe 
măsură ce se apropia termi
narea șutului. Minerul ieșea o- 
bosit din mină, fapt care crea 
o întreagă suită dc neajunsuri 
pe care nu le mai amintesc. 
Acum situația e cu totul alta, 
cînd începe să sc arate obo
seala s-a terminat și șutul !

Iată și alte motive ale bucu
riei și mulțumirii minerilor 
noștri...

.Da. dar pentru a avea un 
randament bun — ne spune 
minerul Gheorghe Toma — tre
buie să avem asigurate toate 
condițiile necesare lucrului'*. 
Maistrul Borca simte âpropoul

Kovacs, electricianul 
Baghiu, șeful dc schimb

mulțumirii

și recunoaște că în această 
1 privință, un mare rol revine 

maistrului miner care trebuie 
s să se ocupe în permanență de 
î asigurarea materialelor pentru 

ca muncitorul să nu piardă 
timp prețios cu procurarea a- 
ccstora. De asemenea, maiștrii 
electromecanici trebuie să aibă 
grijii ca utilajele să fie în per
manentă stare de funcționare.

Intre timp, au ieșit și oa
menii din schimbul II. Uzi, 
plini de noroi își desprind cu 
mișcări sigure lămpile spre a 
le preda. Fac un pas ca să-i 
invit la o discuție despre pri
mul lor șut cu program re
dus, cînd cineva mă apucă de 
umăr, zicîndu-mi:

— Să-i lăsăm să se schimbe, 
mai întîi...

Este prim-maistrul miner 
Simion Tomuș, secretarul comi
tetului de partid al minei care 
lucrase în schimbul I și acum își 
punea la punct documentele. 
Ascult sfatul său dar nu scap 
prilejul de a cere și părerea 
sa.

— Ceea ce au spus oamenii 
e adevărat. Eu aș adăuga fap-

tul că pentru bunul mers al 
producției este foarte impor
tantă respectarea cu severitate 
a inițiativei care s-a luat ca 
fiecare maistru să lase schim
bului următor condiții optime 
dc lucru pentru ' ca oamenii, 
încă de la prima oră de pro
gram, să poată lucra din plin. 
Trebuie, de asemenea, acorda
tă o marc atenție repartizării 
personalului dc regie de la su
prafață pentru ca dcsei'virca 
brigăzilor cu materialele nece
sare să decurgă ireproșabil.

Nu după mult timp, la se
diul organizației dc partid, un
de discutasem cu tovarășul To- 
muș, au sosit cîțiva mineri din 
schimbul II care tocmai se 
schimbaseră și se pregăteau să 
plece acasă.

— Cum vi s-a părut primul 
dv. șut dc 6 ore ?

— Foarte bun, nc răspunde 
șeful de schimb Ion Daniel. 
Am găsit totul în regulă la 
locul dc muncă astfel că am 
putut să lucrăm mai bine de
cît pînă acum... Randamentul 
muncii noastre e mai marc...

— Cei drept — adaugă Va-

sile Toma — am avut dc fur
că un pic pentru că s-a defec
tat buncărul și pînă să-l reparăm 
nu am avut unde culbuta ste
rilul...

— Noi — ne spunea Gheor
ghe Uvegeș — intrăm curînd 
pe magistrală și atacăm o ga
lerie 
face 
leia. 
șeful 
și am găsit locul 
pregătit în regulă. Așa că am 
început încă din primele mi
nute să escavăm și să beto- 

N-am pierdut de loc 
timpul, de fapt acum, fiecare 
clipă e extrem dc prețioasă...

...Cînd am plecat de la 
Livezeni se făcuse dc 
noapte. Numai geamurile 
nate ale blocurilor 
drum încercau să 
pească pîcla nopții. Îmi 
neam că în spatele lor erau și 
unii dintre oamenii cu care 
discutasem eu cu cîtva timp 
înainte care, la această oră, se 
aflau — fără îndoială — 
familia in fața televizorului.

Constantin P ASCII

nouă dc 4 km care va 
legătura cu sectorul Ma- 
Am preluat șutul de la 
dc brigadă Gh. Negrea 

de muncă

năm...

de 
mai

mina 
mult 

lumi- 
peste 
risi- 
spu-

6 ore, vii și te schimbi la 
locul de muncă, ne consultăm, 
cărbunele nu stă de loc, merge 
continuu, lași lopata și o ia 
cel care vine... Cărbunele curge 
fost, ciclurile se respectă în
tocmai, operațiile se execută cu 
rapiditate, fără timpi morți, 
cum se zice, și totuși sîntem 
mai odihniți, răgazul nc c mai 
mare. Fetița care-i la școală
— am două fetițe și un băiat
— mi-a spus : „Tăticule, acum o 
să vii mai repede acasă, o să 
stâm mai mult împreună, n-o 
să mai fii așa obosit și-o să

mă ajuți puțin și la lecții, 
așa-i, tăticule ?“ Așa o să fac. 
Acum am timp liber să scot 
și soția și copiii în oraș, la o 
cofetărie, la un film..."

...Nc aflăm în „camera" nr. 2. 
îngreunate de bulgări fierbinți, 
abia desprinși din masiv dc 
puterea exploziei, transportoa
rele funcționează fără înceta
re... „Cel puțin 60 de tone dăm 
în schimbul I". Lingă mine se 
află șeful de brigada, Mihai 
Cosma. „Se poale face în li
niște în 6 ore, cît în 8 ore 
înainte, dar cu o mai bună or-

sco-

ganizarc și cu o aprovizionare 
mai intensă, mai rodnică. Azi, 
în toate schimburile, brigada 
mea va da 200 de tone, nu 
zic mai mult, dar acestea tot 
vor ieși. Pînă acum nu
team peste 160 tone... E bine 
că schimbul se face la fața 
locului, vin oamenii, uite peste 
o oră, eu Ic pol spune, trebuie 
să faci asta, asta, pun mîna și 
le arăt pe viu.„ E o legătura 
mai strînsă între noi..."

...La ora 12 fără cîteva mi
nute sosește schimbul II, al 
lui loan Mațoschi, care pri-

mește ultimele indicații legate 
dc mișcarea fronturilor în cele 
două aripi ale abatajului — 
cea estică și cea vestică... Nu 
se pierde nici o clipă. Bine 
s-a exprimat vagonetarul Ilie 
Lupu, că unealta trece din mi
na unui schimb în mina al
tuia.

Mihai Cosma e puțin oste
nit, dar pe chip poartă 
mină greu dc redat.

— Dați-i tare, fraților, 
timpu-i scurt ! Și trebuie 
țuit !

Valea Jiului a programului I 
dc lucru de 6 ore în subte- ’ 
ran a fost, așadar, un succes, | 
Un prestigios succes 1 Dar noi 
succes care obligă. Căci, o I 
dală cu rezultatele bune, pri- I 
ma zi dc aplicare a regimu- I 
lui redus de muncă a scos I 
la lumină faptul că în moca- | 
nismul de organizare a pro- ■ 
ducției in subteran au inai I 
rămas fisuri, că în desfă.șu . 
rarea lucrului la fronturi se I 
mai produc gîtuiri, întrecu 1 
peri, pricinuite de unele go- I 
luri ce mai există în apro- • 
vizionarea cu lemn și vago- I 
nete goale, dc unele defcc- | 
țiuni mecanice ca cea petre- i 
cută, de exemplu, la transpor- I 
torul din transversala nr. 2 . 
vest din sectorul IV al mi- I 
nei Lupeni (în turbină nu • 
era nici pic de ulei !), defec- I 
țiune ce a fost serios resim- | 
țită în frontalul brigăzii lui ■ 
Mihai Cîrdci. Astfel de defi- I 
ciențe trebuie să fie un sem- r 
nai de alarmă privind orga- I 
nizarea aprovizionării în con- * 
tinuare a locurilor de mun- I 
că și brigăzilor miniere con- 
form programului stabilit, e- I 
fc-ctuării reviziilor la utilaje. ’ 
Și atari neajunsuri ș' 
ciențe am mai putea exem
plifica de la Lupeni, ca și 
de la Uricani, de la Aninoa- 
sa și de la celelalte exploa
tări însă nu de statistica unor 
atari lipsuri și deficiențe este 
acum nevoie. Imf 
ea deficiențele, f„_ 
ordin tehnic sau organizato
ric, să fie depistate opera
tiv și lichidate în fază inci
pientă de către factorii in
vestiți cu răspunderea orga
nizării producției și muncii 
în subteran, să fie analizate 
deficiențele de către organi
zațiile de partid, sindicat, 
U.T.C. și conducerile tehnice 
ale sectoarelor și exp.1_ ..
lor miniere pentru a putea 
fi prevenite pe viitor. Tre
buie acționat cu toată fer
mitatea pentru ca succesul 
din prima zi de aplicare a 
programului redus de muncă. 
în subteran la minele Văii 
Jiului să se înscrie pe cea 
mai robustă traiectorie a per 
manentei !

și defi- I
a exera- •

UJI
...
iportant este I 
fie ele de I

I
I
I
I

? tehnice I
:ploatări- |

I
I
I

Tr. MULLER

N.D.P.M.-ul trebuie respectat cu 
strictețe.

Ora 5,25. Trenul eț ele ce trans
portă minerii o pornesc spre 
locurile de munca. Străbaterea 
distanței de la puț pînă Iu sta
ția terminus durează vreo 10 
minute. In acest răstimp, oria 
cii discută despre necesitatea 
de a munci mai bine, mai rod
nic, spre a răsplăti prin fapte 
grija părintească ce le-o poartă 
partidul. Hotărîrcu lor dc a-și 
spori roadele, de a realiza in 
6 ore cit înainte in 8 și-au 
dovcdil-o în abataje.

...Abatajul cameră nr. 45 în 
care lucrează brigada lui Za- 
hane Bălăuță a fost primul din 
sectorul IV în care am intrat. 
Să tot fi fost ora 6,05. Dia
logul cu șeful brigăzii s-a le
gal spontan :

— Merge . treaba ?
— Fain !
— Ce randament planificat 

ați avut pe post in 8 ore ?
— Șase tone și 850 kg în 

noiembrie. •
— Și cît ați obținut ?
— Opt tone și 300 kg.
— Ce părere aveți, reușiți 

să dați aceeași cantitate în 6 
ore?

— Facem tot ce ne stă în 
putință. Să fim însă aproVizio-

nați cu materiale, iar artificie
rii să vină să puște la timp.

La sfirșitul șuiului am aflat 
că schimbul 1 din brigada lui 
Bălăuță a extras 65 tone de 
cărbune, ceea cc reprezintă mai 
mult dc 13 tone pc- past. E ne
voie de alte comentarii ?

...Abatajul frontal nr. 42—41. 
Discuție telegrafică cu loan 
Miclea 111, șeful brigăzii care 
lucrează aici, din care aflu că 
deși au băgat și lemn dc la in
trarea in mină, toți cei opt 
mineri din schimbul I au fost 
la ora 6 în abataj.

Cil privește realizarea pla
nului, șeful de brigadă era op
timist In schimb era nemul
țumit dc unele necazuri cu e- 
chipamentul de susținere hi
draulică.

Cînd să intrăm la fronta
lul lui Clement Bîrluț am fost 
opriți de vagonetarul Ion Bur
lan din brigada ce pregătește 
un nou preabataj pentru fron
tal.

— Nu intrați că sc pușcă.
— Unde, la frontal ?
— Nu. la preabataj.
— A venit deja ai-tificierul ?
— Desigur. Eu am fost pri

mul la cămara lui, așa că noi 
am avut prioritate.

— Mai erau și alții ?
— Erau. De la frontalul lui 

Hiticaș, de la Boca și dc la

ora

Clamba. O să le vină și lor 
rîndul la pușcare.

...Abatajul frontal nr. 32, șei 
dc brigadă Alexandru Hiticaș. 
Abatajul e armat cu stîlpi 
și grinzi metalice de parcă c tras 
la sfoară, 
mă stai 
La ori, 
schimb Florca Anton, împre
ună cu Victor Rabulea, Anti
mon Slraticiuc și loan Lupu 
îndreptau dc zor vatra. Cei
lalți, după ce au bătut, im* un 
front de vreo 20 de metri, >0 
de găuri, trcbăluiau la culcuș 
și copcriș în așteptarea artifi 
cierului.

— Acum trebuie folosită fie
care clipă cu maximum de c- 
ficiență — spunea șeful dc bri
gadă Alexandru Hiticaș. Pînă 
la ora 12, cînd se sfirșeșle șu
tul, intenționăm să pușcăm 
găurile bătute, să evacuăm lot 
cărbunele și să îndreptăm va
tra. Musai. Altfel dereglăm ci
clu). Schimbul II trebuie să 
facă ruculirca crațerului și ră
pirea, ca schimbul III să in 
tre din nou în plin.

Aceeași efervescență se sim
țea și în celelalte abataje ale 
sectorului. Barometrul hărni
ciei din abatajele cameră 37, 
45, 46 și frontalul 42, sirii va

iar sub plasa de sîr- 
parcă sub o cupolă. 

9 oameni. Șeful de

gonetclc încărcate la rolul co
lector. Ilie Matei, vagonetarul 
de la rol, un munte 
supărat foc. La ora 
încărcate... doar 105

— Cărbune avem

dc om, e 
8,50 avea 
vagonele. 
dar cînd 

aducem țuguri și sînt vagonete 
dc două tone ele se înscriu 
greu in curbă și produc ca- 
ramboale.

Vrînd parcă să confirme a- 
devârul celor spuse de el, chiar 
în acel moment, a căzut de pe 
linie încă un vagonet. Ilie Ma
tei i-a venit repede de hac 
punîndu-1 cu o pălugă de fier 
în cîteva minute pe ștrec. Dar 
la cl minutul înseamnă mult. 
Avînd toate comenzile mecani
zate, din ' rol se încarcă 2—3 
vagonete pe minut. Așa că...

Ora 12. Schimbul I dă șta
feta muncii celor din schimbul 
II. Ilie Matei, vagonetarul de 
la rolul colector a încheiat șu
tul încărcînd 250 tone de căr
bune. Putea și mai mult dacă 
nu erau caramboalele. Pe sec
tor s-au extras 367 tone, iar 
pe exploatare 1 170. Spre pre- 
parație au pornit în primele G 
ore do lucru, 13 trenuri cu 
cărbune, rod al hărniciei mine
rilor de la Lonea în primul 
șut de șase ore.

D. pRIȘAN

Mina Vulcan :
Se intră în schimbul

2 al primului șut dc
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ALMANAHUL SCINTEIA 1972
CREDEAM, in urmă cu cilev.» 

zile CA, In alte școli. cluse și 
mauro. SITUAȚIA ritmicității, 
verificării ș> notării volrnrmhii 
dc cunoștințe al elevilor ESTE 
CU TOTU1 M.T \ dc,ii aceea 
consemnată In articolul „Cori
gente în notarea elevilor11, a- 
părut In ziarul nostru din 25 
noiembrie a. c. Pentru a că
păta certitudini, ne-am conti
nuat sondajul prin ca tal ua cc la 
alil • îtrva șrrli d n IV ■.

Vineri 26 noiembrie. 
ȘCOALA GENERALA Nr. 

PETROȘANI.
Răsfoim catalogul clase»

6

X-n. l-a licnbtt română sînt în-
că do» r lev» cu f» nota și unul
fără nu i una: 1la matematică
sînt 9 c■lev» cu două note și
unu) cu o notă. iar Ir» limba
rusă din patra elev» înscriși.
doi nu au note Ua clasa a
IN ... ’ . maternal ieă, sînt 19 e-
Jevi eu două inote. Trebuie
menționa 1 că notele elevului
«•h<orchr■ Bcrchi«i (3 în 27 oc-
lombr'C și 3 în 4 noiembrie)
vorbesc într-un hmbaj al lor
despre felul cum a fost urmă-

— Cum explicați afund situa
ția «ceasta ■'

— ?LÎ>
ȘCOALA GENERAI A Nr. 5 

PETROȘANI
— Tovarășe Mihai Ferenczy, 

i um vă explicați dv., ca di
rector adjunct, faptul <â la 
clasa a V-a A, la matematică, 
din 40 dc elevi, 30 au două 
note, cînd toți, azi 26 noiem
brie. ar fi (rebuit să aibă cel 
puțin trei note 7 Dar că la a 
VI-a B. lot la matematic-», sint 
încă 8 elevi cu o notă, iar la 
limba română 19 cu o notă* sau 
că, la a VII-a C, Italica are 
doar o notă la română și Că- 
linoiu nici una la matematică 7 
Dar despre cei 12 elevi, din- 
tr-a VII-a care n-au decit
două note la matematică, ce ne 
puteți spune ?

rit cuantumul de cunoștințe nl 
rtevnhii. al tuturor elevilor din 
•:ktsâ. Nici la n IX-a B nu se 
stă moi bine. Sînt încă doi 
elevi cu o notă (n-au absen
ței Cînd li se vor pune cele
lalte trei ? Intr-n VlII-a B. la 
matematică, sînt 
m două note (ar fi trebuit ca 
toți să aibă trei note, iar unii 
și pe-a patra) și 4 cu o notă, 
iar la a VTI-a C doar 5 elevi 
xărit la zi cu notele la limba 
română La aceeași clasă, la 
matematică. din 36 de elevi. 3 
transferat», deci 33, au note 
după cum urmează : 17 cu două 
note. 13 — o notă. 3 cu no
tarea la zi. Nu diferă cu a- 
proape nimic situațiile de la 
a VTI-3 A (matematică), a VII-a 
B (matematică), a VI-a B (fran- 
rezâ), a VI-a A (română), a V-a 
B (desen \ a V-a C (desen).

— Ce ne pu(eți spune in 
legătură cu situația notării 
țevilor, dv. ca directoare, to
varășă Cornelia Stănescu 7

— Noi, la indicația inspecto
rului municipal de învăță
mânt, am discutat de mai mul
te ori această problemă a rit- 
mioțății.
- Și?
— Păi, mai sint unele cadre 

didactice, care nu prca_
— Ați luat ceva măsuri con

crete 7
— Da. Am discutat și...

26 de elevi

e-

Marți 30 noiembrie.
ȘCOALA GENERALA Nr. 4 

PETROȘANI.
Răsfoind cataloage luate In 

întimplare — cum dc altfel am 
făcut pe întreg parcursul son
dajului nostru — aflăm că la 
clasa a V-a A sini 26 elevi cu 
numai două note (matematică), 
eâ la franceză mai sînt 6 cu 
o notă, 
notă și 
trebăm 
depună ___
care le-au mai rămas din acest 
trimestru, ccl mai lung de alt
fel ? Oare, cum se va descurca 
elevul Risipi tu. dintr-a VllI-a 
B, căruia, ca să i se poată în
cheia situația școlară, îi mai 
trebuie încă 10 (zece) note, 
(două la franceză, una la isto
rie, trei la matematică, una 
la fizică etc.) ? Cînd se vor 
pune notele la aceste materii ?

$i^ la acestea mai trebuie 
adăugat faptul că la clasa a 
VI-a A, la limba germană. 
NICI UN ELEV NU ARE 
NOTA '

— Cuin explicați această sta
re de lucruri tovarășe Vasile 
Bicoi 7 Dumneavoastră, ca di
rector sau tovarășul Gavrilă 
Nagy, ca adjunct, ați cunos
cut situația de la limba ger
mană 7 Ați știut că profesoara 
în cauză și-a făcut un fel dc 
catalog personal, nclcgal, in ca- 
re-și trece notele 7 De ce nu 
apar in catalog notele atunci 
cînd sint date ?

— Păi !... A fost o neglijență 
din partea noastră, ne spune 
directorul.

— Ba o neglijență mai gra
vă din partea mea, intervine 
profesoara adueîndu-ne totuși o 
scrie de argumente, care nu 
stau în picioare.

Iii raport ni situația relatată 
se impun întrebări destul dc 
drastice

Veți putea, iovarAși i>rofe- 
suri, justifica mediile, ca i 
glmdâ o muncii elevului jw un 
trimcslnt, față dc unii părinți ? 
Vă vor crede aceștia? Nu vor 
fi chiar și unii elevi, care vă 
vor privi puțin ciudat ?

Dumneavoastră, profesorii, di
rectori» școlilor nț» citit «In
strucțiunile Ministerului învii 
țămlntului" ? Dar „Statutul ca 
drclor didactico" ? E cunoscută 
această situație de către inspec
torul municipal de învățft- 
mînt ? Și dnefl c cunoscută, 
cum dc nu n întreprins nimic 
pentru a influența pozitiv lu
nurile ? Iar dacă nu c cunos
cută, c cum nu se poate mai 
râu.

Răspunsurile la aceste între
bări apar ca o stringentă ne
cesitate. Ia? așteptăm cit mai 
curînd, pentru a se pune ca
păt unei asemenea situații, con
siderăm noi, deosebit de gravă.

O-

oleră o interesantă inmănuncherc dc manuale, dicționare, bre
viare, compendii, enciclopedii și dosare pe mari piobleiwe ale 
lumii contemporane.

DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIA SOCIALISTA : CONȘTIINJA 
REVOtUPEI $1 REVOLUȚIA IN CONȘTIINȚE.

Specialiști in științele sociale răspund unor întrebări privind 
formerea conștiinței socialiste in ©nsamblul vieții sociole, in fa
milie, in școolă, in muncă, in facultole, in colectivitate.

MIC DICȚIONAR ECONOMIC

O inițiere utilă, accesibilă, indileicnt dc domeniul de activi
tate. 50 de termeni de cea mai mare octualitote, comentați de 
specialiști

O MICRO ENCICLOPEDIE UTILA TUTUROR . ORAȘELE RO
MÂNIEI.

Ultimele dote demografice. 
Poliție geografică. 
Istorie.
Economie.
Instituții dc invoțămint, 
Obiective turistice.

cultură, artă, știință.

TERRA LANSEAZA UN 
CUM IL RECEPȚIONEAZĂ

SEMNAL GRAV : S.O.S. - NATURA I 
OMENIREA î

organizată de almanahul HScinteia

O PREZENȚA TRADIȚIONALA Șl TOTUȘI NOUA : BREVIAR 
JURIDIC.

Avocatul caiei vă oferă 21 de consultații juridice.

DOCUMENTAR MONDIAL : ORGA NC Ap A NAȚIUNILOR U-
MtTT

Ce reprezintă și cum funcționează O.N.U. Principalele orga
ne, instituții specializate, organisme și programe.

EXISTA „O ARTA DE A TRAI" î
la această întrebare, oameni de știința de prestigiu mondial 

împărtășesc cititorilor recomandări și rețete cu privire Io olimen- 
loțio, somn și lelaiore.

UN ATRACTIV GHID TURISTIC : ROMANIA PITOREASCA I97i

Itinerare diverse, sugestii pentru concediu, recomandări pen- 
In» focuri de popas. 10 hărți Io indemîno turiștilor ;

Lung tratat de risologic a secolului XX
Un documentar al olimpiadelor moderne, o prezentare a pre

gătirilor ce se fac la Sapono și Munchen.
O anchetă despre o industrie a poluării morale : sex-business 
Un îndreptar in tehnica muncii intelectuale.

la germană 9 elevi cu 
8 fără notă. Să ne în
ec efort vor trebui să 
elevii in cele 18 zile

La ancheta mondială
participă 30 de savanli din 15 țări ale lumii. In dezbatere : AE
RUL pe care-l respirăm, APA pe care o bem, PAMINTUL care 
ne hrănește.

\_______________ _________________I. MIRCEA

ALMANAHUL „SCINTEIA 1972".
Vă oferă două olbume miniaturale in culori ;
Distincții ale Republicii Socialiste Romania.
Comori de artă veche.
La chioșcurile dc ziare și in librării, rețineți cartea pe care 

ați așteptat-o 365 de zile.
ALMANAHUL SCINTEIA 1972

D 
D 
0
D 
U
D
0 
D
D
D 
Q 
n 
o 
D
D 
D
D

J
E=I 1=773 CZJ EZ3 CZ3 CZJ CZI Z3 EZ3 EZ3 EZ3 r~11—li—» E—1

0 

D

D

0

D

0

0

0 

D 
â“, deseori zile r» 
treacă pe străzi- LI

„Steagul roșu • ••

Noua policlinică
a fost terminată

In primăvara acestui an, 
informam pe cititorii ziarului 
„Steagul roșu’ că orașul nos
tru are un spital nou. La 
timpul cuvenit am mai infor
mat că la sediul vechiului 
spital au început lucrările 
pentru transfonnarea iui în- 
tr-o policlinică. Au fost e- 
feetuate numeroase transfor
mări interioare, iar instala
ția de încălzire a fost racor
dată |a rețeaua termică a o-

oierilor și încă multe altele. 
Chiar și vechile cartiere 
și-au schimbat înfățișarea. 
La multe case vechi s-au fă
cut reparați; capitale. Locu
itorii din cartierul de sus au 
însă o nemulțumire pricinu
ită de salariații sectorului 
I.G.C. ce se ocupă dc salu
britatea orașului. Acești lu
crători ..uită" ’ 
la rînd, să t____  ____
le din cartierul nostru spre r» 
a ridica gunoiul menajer. E Ll 
clar că în asemenea condiții f| 
străzile împrumută un aspect 
nu tocmai plăcut. Am dori 
ca salariații de la salubri- 

întatc;i orașului să-și facă

Corcspondenții și cititorii

despre localitatea lor

Găinarul
Romulus Krajesik zis „Ro

mi că" s-a dovedit deosebit de 
priceput in organizarea dc 
petreceri cu prietenii. Clnd 
le făcea, le făcea late de tot, 
cu mincări alese in care pre
dominau »nai ales găinile 
fripte. De unde le procura 7 
De la toți cei ce nu aveau 
destulă grijă de ele. Numai 
in ultimul timp a furat 15 
bucăfi.

Acum va trebui să-fi în
trerupă îndeletnicirile. I s-au 
dat 2 ani și 6 luni închisoa
re, sau, dacă e să o luăm, 
tot pe bucăfi, exact 30 de 
luni.

Doi prieteni 
erau...

S-au cunoscut in pară la 
Lupeni. Pe unul li chema 
Nicolae Arsene, iar pe celă
lalt Alexandru Lepșa. Și-au 
lăsat bagajele la magazia 
C.F.R. și au plecat împreună 
spre Uricani pentru a-și în
tocmi forme de angajare la 
mină. La un moment dat Ni
colae Arsene a zis că nu se mai 
angajează. A strlns mina lu» 
Alexandru Lepșa și s-a în
tors la yat-â. Cum de se răs- 
gindise ? Pentru că la un 
moment dat il încolțise un 
flind. Ce fel de gind ? Stați 
să vedeți.

Prezentîndu-se la magazia 
unde fuseseră lăsate baga
jele a cerut fi a primit și 
pe cel al lui Lepșa. După 
acestea nu s-a oprit pînă la 
Tîrgu Jiu unde s-a transfor
mat urgent în comerciant, 
punind în vinzare lucrurile 
celui de care se despărțise. 
Dar în loc de cum părători a 
dat peste miliție și s-a ales 
piuă la urmă cu 1 an și 5 
luni închisoare.

In privința lui Nicolae Ar
sene lucrurile s-au limpezit. 
Cum rămine insa cu maga
zionerul Andrei Birsan rare 
a primit, a păstrat și a eli
berat bagaje de mină fără 
nici o formă ? !

Despre 
un nărav si 
consecințele 

sale
Stătea autobasculanta cu 

nr. 31 B 4 679, proprietatea 
I.L.H.S. singură, uitată yi 
neasigurată. Văzind-o Gheor- 
ghe Stoi a fost pur și sim
plu cuprins de milă. Că așa 
e dumnealui milos. Și pen
tru ca să nu o mai lase in 
situația aceasta, s-a urcat fru
mos la volan și fără vreo 
aprobare, fără permis de 
conducere, a pornit la drum.

Nu a mers prea mult pen
tru că autobasculanta nere
cunoscătoare fee vreți, suflet ; 
de mașină) s-a stricat. Gheor- 
ghe Stoi insă, nu s-a descu
rajat. La scurt timp a găsit 
intr-o situație asemănătoare 
autobasculanta cu nr. 31 R 
6 008. Aceasta a fost cei a 
mai cuminte, astfel că a a- 
juns cu ea pînă la Uricani 
și înapoi.

La întoarcere insă l-a în- 
timpinat miliția și acum, timp 
de 2 ani nu va mai avea 
probleme de arest fel.

0 poftă 
potolită

Adică, dacă Vasile Ciochi
nă din Petroșani vrea ceia, 
e absolut obligatoriu să vrea 
și alții ? Potrivit concepțiilor 
sale, s-ar părea că așa ar 
trebui sa fie. Pentru că alt
fel nu și-ar fi permis ceea 
ce și-a permis. De pildă, nu 
de mult a intrat în restau
rantul .Minerul' din Petro
șani, unde, a vrut neapărat 
să bea deși nu arca bani.

S-a așezat mai iutii la 
masa lui N. L. căruia, fără 
nici o introducere, i-a ce
rut să-i plătească. Omul a 
plătit. Apoi după aceasta, 
cum era destul de făcut, a 
adormit cu capul pe masă.

In această situație, lui 
Vasile Ciochină i-a trecut 
pofta de băut. I s-au trezit 
alte pofte: ușurel a introdus 
mina în buzunarul celui ce 
tocmai se afla fn impârAfia 
viselor, sustrăgindu-i I f>00 
lei. Dar, a jost prins. A fost 
prins și condamnat la 1 an 
și 6 luni închisoare. Ca să-i 
treacă pofta

N. GHERGHIN 
V. DAN
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In reparație
ol>e anul 1972.

la unele magazine.

0 sugestie

DM. CllIȘAN

conștiincios datoria, așa 
ne-o facem și noi la mi-

mod 
cum 
nă.

N. TURCU

Florin GREURUȘ 
miner

După o zi de școală...

Campionatul
de popice
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1.
2. 
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4.

de seară, 
acțiune : 

cotele in-

PROGRAMUL 1 i 6,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radiojur
nal: 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de știri; 
9,30 Viața cărților; 10,00 Bule-

o 
fi
2

municipa
Campionatul municipal dc- 

pepjce, ediția 1971—1972, rezer
vat echipelor de tineret, a în
ceput încă din luna noiembrie, 
ni participarea unui număr de 
6 echipe.

După cele trei etape, care 
s-au consumat pinâ la această 
dată, echipele Jiul Petrila și 
Utilajul Petroșani au reușit să 
obțină tot atîtea victorii, locul 
în clasament stabilindu-sc doar 
în funcție dc numărul dc po
pice doborite. care deocamdată 
este favorabil jucătorilor petri- 
lcm.

Un număr de trei echipe 
(Minerul Vulcan, Paringul Lo- 
nca și Mineral Aninoasa) au 
obținut, fiecare, numai cite o 
victorie, iar Viscoza Lupeni, cu 
o echipă remaniată față de ul- _ 
lima ediție, nu a reușit să în
registreze nici un punct.

Dacă la individual, un
măr apreciabil de jucători au 
depășit granița celor 800 po
pice doborite — evidențiindu-se

în med deosebii Petre Ilorho- 
ianu și Bella Schuler de la Mi
nerul Vulcan, Mihai Torok, 
Rudolf Cozma și Ștefan Cozma 
de la Jiul Petrila, Gheorghe 
Albu și Iuliu Venczel (Utila
jul Petroșani), Alexandru K6- 
muveși de la Minerul zlninoa- 
sa. Constantin Doroțan (Parîn- 
gul. Lonea) și Iosif Lazăr de ia 
Visează Lupeni — rezultatele pe 
echipe încă sînt departe de a 
satisface pe jucătorii tuturor 
echipelor participante. Desigur 
că există și o scuză, avînd în 
vedere că de la magazinele de 
specialitate, încă din primăva
ra acestui an, nu se poate pro
cura materialul principal de joc 
— popicele. Datorită acestei 
stări dc lucruri, în majorita
tea arenelor există numai po
pice necorespunzătoare, care 
frîneazâ in mod vizibil obține
rea de rezultate superioare ce
lor de pînă acum.

Iată și
etape:

r
 Redacția noastră

face cunoscut cititorilor că

Jiul Petrila 
Utilajul Petroșani 
Minerul Vulcan 
Paringul Lonea 
Minerul Aninoasa 
Viscoza Lupeni

3
3
3
3
3
3

o 
n 
ii 
o 
o 
ii

15 682 = 6
15 258 = 6
14 329 =2
13 453 = 2 
13406 = 2
12 792 = 0

punctc 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

Fașului. Au mai fost făcute 
zugrăveli, vopsiri, reparații 
la fațadă, învelitori, jghea
buri și s-au adus îmbună
tățiri la instalațiile sanitare 
interioare. In prezent sîntem 
in măsură să informăm citi
torii ziarului că lucrările au 
fost terminate și că locui
torii orașului nostru se mîn- 
dresc cu o policlinică nouă 
și bine pusă la punct din 
toate privințele.

Pregătiri de iarnă
In cadru) consiliului popu

lar al orașului s-a dezbătut 
recent importanta problemă «q 
a aprovizionării de iarnă. LI 
Din informarea prezentată a n 
rezultat că a« fost însilozate [J

SPITALUL 
UNIFICAT 

PETROȘANI 
face cunoscut că incepind cu 
data de 1 ianuarie 1572 de
vine vacant postul dc

— ȘEF SECTOR ECONOMIC 
GOSPODĂRESC

Postul se poate ocupa prin 
concurs.

Condițiile de studii și sta
giu, precum și salarizarea sint 
cele prevăzute in ll.C.M. 
2 351/1969.

Candidații se vor adresa 
direcțiunii Spitalului unificat 
Petroșani, pini la 20 decem
brie 1971.

întreaga
țUrmaiti Uin pay. 1)

realizările de azi ale oamenilor 
niuncu uemonsireaza, cum nu 
se poate mai elocvent, rapaci
tatea de creație culturală a 
ma^eiur și dreptul acestora ia 
o cultură superioara. Consider 
că este, in sltrș.t, cazul sa fie, 
cit de curînd, dezrădăcinată 
vechea, falsa opinie — cu alil 
de mul ți prozeliți pe la clubu
rile sindicatelor și căminele 
noastre culturale — a unor 
„pseado-dirijori" ai vieții cul
turale (în fond, și ej atft de... 
îndepărtați de însăși noțiunea 
de cultură !), potrivit căreia in 
munca cuftural-artistică de ma
să, ia nivel de club sau cămin 
cultural, .merge' oriee, orice 
acțiune, fie ea chiar vlăguită 
la maximum de esență, • 
...foarte bine venită pentru cul
tura de masă. Or, nici pt de
parte lucrurile nu stau ușa. 
Pentru că, pornind de la o ast
fel de concepție vulgarizatoare, 
de minimalizare a potentelor 
creatoare ale poporului nostru,

18,00 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală.

18,15 Mult c dulce și fru
moasă.

18.30 Confruntări. Cum mă
surăm eficiența. Schimb 
de opinii despre indi
catorii eficienței econo
mice la nivelul între
prinderii.

18,50 Gala interpreților. Au
relian Oclav Popa in
tr-un program de muzi
că preclasică și româ
nească.

19.10 Tragerea Pronocxpres.
19.20 1 001 de seri : Creionul 

fermecat — ..In șopro
nul vechi".

19.30 Telejurnalul 
20,00 Cincinalul in

Jnd. Buzău la 
dustrializării.

20.10 Telecinemateca : „Șcicul 
Alb“.

21,45 Anchetă TV : Procesul 
unei prejudecăți**.

22.20 Telcglob: Trei orașe 
poloneze. Reportaj fil
mat.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22J5O Tenis : „Turneul Cam

pionilor". Transmisiune 
directă de la Paris.

Asigurați-vă din timp abonamentul 
la ziarul dv. preferat.

Tovarăși mineri, constructori, metalurgiști, 
textiliști, forestieri, salariați din toate unitățile 
economice și instituțiile din Valea Jiului

Abonati-vă la ziarul „Steagul roșu

Im de știri; 10,0a Muzică popu
lară; 10,30 Vreau să știu: 11,00 
Buletin de știri: 12,00 Discul 
zilei; 12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,00 Radiojurnal: 
Cîntecul e pretutindeni; 
F'otbal minut cu minut; 
Radiojurnal; 17,00 Antena 
retului; 17,30 Muzică populară; 
18,00 Orele scrii: 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Cîntă 
Alexandru Grozuță; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,30 Sport. 
Transmisia directă dc la Lon
dra a meciului dc fotbal Rapid 
— Tottenham din Cupa 
JJ.E.F.A. 23,15 Concert de seară: 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Printre arterele intens cir
culate din localitatea noastră 
se numără și drumul ce du
ce spre Crividia. Intrat în 
lucru, drumul a fost deja 
reparat, începînd de la po
dul ce traversează Jiul și 
prnă în fața vechii clădiri 
social-administrative a minei. 
Acum, au început și lucră
rile de construire a podului 
ce traversează Valea Mori- 
șoarei. Pentru modernizarea 
drumului respectiv, s-au a- 
locat din beneficii peste plan 
1 650 000 lei.

3C0 tone cartofi, 70 tone cea- n 
pă uscată, 80 tone varză. 26 LI 
tone fasole uscată, 20 tone 
rădăcinoasc, 35 tone fructe 
și alte produse. Concomitent 
cu însîlozăiîle au loc și lu
crări de reparații și zugră
veli ’

0 
0 
D 
D
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Circulînd cu vreun auto- _ 
vehicul pe străzile din colo- H 
nia de jos a orașului consta- _ 
ți că mai sînt încă unele II 
lucruri de făcut în domeniul p 
gospodăresc. Majoritatea stră- |J 

0

vulcănenii, sînlem 
de tot ceea ce s-a în- 
în orașul nostru în 

ani. S-au înălțat mul-

mlndri 
făptuit 
ultimii 
te blocuri cu 9 nivele, s-au 
construit complexe comerci
ale și de deservire, trei școli 
noi, un spital, o casă a pio-

zilor sînt pline de gropi în- 
cît, o dată scăpat cu mași
na întreagă, juri să nu te n 
mai aventurezi pentru a do- LI 
ua oară. Locuitorii din ear- n 
tier susțin că în anotimpul U 
ploios străzile sînt aproape n 
impracticabile. Rîndurile de LI
față pot fi luate și ca o su- 
gestie de a se iniția acțiuni LI 
patriotice de reparare a stră- H 
zilor respective. Se poate, “ 
Vulcănenii au dovedit-o doar M 
în atîtea rînduri.

muncă cultural-educativă dc masă — în slujba formării omului nou
implicit ajungi — cum s-a a- 
juns, dar nu numai atît, s-a a- 
buzat chiar — la un stil de 
muncă, completamente defici
tar, -care duhnește de izul im
provizației, ai lucrului făcut 
pur și simplu de minluială. Am 
asistat, in îndelungata mea ac
tivitate culturală desfășurată in 
Valea Jiului, la atîtea și acilea 
spectacole sau acțiuni așa-zise 
cultural-educative care in loc 
să ajute, conform tuturor pie- 
vizîunilor -și „calculelor-, la e- 
ducația multilaterală, etică și 
estetică In special, a maselor, 
contribuiau, in măsuri conside
rabile, la alterarea bunului 
gust. Și de ce Pentru că în
cropirile pripite de spectacole 
și acțiuni pseudo-arti slice — 
lipsite de orice vaioare și de 
aderența la un public care do
rește, din ce în ce mai mult, 
să vadă artă nu oameni care se 
„chinuiesc" — erau aduse în 
scenă fără nici un fel dc exi
gență. In fond — ce era aceas
ta devii o toDcordanți între <» 
concepție greșită și rezultatul

ei ! In loc de calitate erau ofe
rite publicului producții de 
„gang", superușoare, care aveau 
menirea (recunoscută) de a ri
dica nivelul de cunoștințe al 
maselor însă, in realitate, îl 
coborau. Și-l coborau pentru 
că mijloacele de informare în 
masă sînt uzi ații de diverse, 
așa-numila .mass media1* e în 
li ane, radioul, filmul și tele
viziunea icușeau (nu prea des, 
e adevărat, dar lotuși reușeau 
și in ultimul timp reușesc frec
vent) sâ transmită marelui pu
blic și secvențe de artă auten
tică care, bineînțeles, era mai 
degrabă asimilată. în detri
mentul acțiunilor, a spectacole
lor amatorilor, insuficient pre
gătite. Se pune — și de cite 
ori s-a pus pinâ acum I — în
trebarea : prin ce căi, prin ce 
mijloace se poate ajunge Ia si
tuația ca o cultură nedegrada- 
tă. 'autentică, reală să poală 
crește nestingherită, firesc, or
ganic. pe solul trainic al ma
sei înșeși 7 Sfi izvorască din 
mase, să-și tragă seva vitală

din aceste mase ? Cred că, pen
tru aceasta, este necesar, dar 
absolut necesar, să pornim de 
la cunoașterea dc către toți a 
faptului că o cultură nu con
stă doar in larga răspindirc a 
unor ... cunoștințe folositoare 
(..întreprindere" care s-ar redu
ce, cum de altfel pe alocuri s-a 
redus, la o simplistă tehnică de 
expunere și memorare), ci in 
realizarea ei in cadrul faptelor 
vii ale vieții trepidante de azi. 
Este momentul să se înțeleagă 
că rolul unui activist cultural 
nu mai poate fi. la nesfîrșit, 
redus doar la ..operația” de a 
propaga prin felurite mijloace 
idei oarecari, ci de a acționa, 
perseverent și consecvent, pen
tru ca „folositoarele” cunoștin
țe să fie. cu adevărat, și .folo
site". Adică, ideile și cunoștin
țele să-și găsească deplina rea
lizare în felul de a gîndi, în fe
lul de a trăi și activa al oame
nilor. Cunoștințele rare se pro
pagă în mase, datorită înaltei 
loi- meniri, de a forma conști
ințe, de a forma oameni, tre

buie neapărat să fie active. Ori 
ca ele sa fie active, să devină 
active, e necesar să nu rămînă, 
în nici un caz străine de nevo
ile și de pieocupăiile reale ale 
maselor largi populare. Cunoș
tințelor cu care vrem să înar
măm pe omul viitorului, tine
retul de azi, viitor constructor 
ai comunismului, trebuie sa li 
se dezlipească din ..fruMc" ca
racterul teoretic- — abstract, 
trebuie să răspundă unor reali
tăți imediate. Aceste realități 
merită să fie cunoscute. Și nu 
pol fi cunoscute fără investigații, 
fără efort. Atunci tind este pe 
deplin cunoscut, de către cei 
ce se ocupă cu activitatea cul- 
tural-educativă de masă, nive
lul cultural al grupului pe ca
re doresc să-l ajute să se ridi
ce intelectual, numai atunci se 
poate pune problema unei 
munci culturale eficiente. Altfel 
pierderea de timp va fi eviden
tă atft pentra cel ce urcă la 
tribună (și nu găsește un lim
baj adecvat, comun tuturor 
celor dm sală) cit și pentru cel

ce a luat loc intr-un fotoliu să 
„primească" ceva și ajunge în 
situația de a sc... gîndi la alt
ceva 1

Întreaga masă a oamenilor 
muncii, după părerea mea, nu 
poale aspira la cultură dacă 
este lăsată doar să se mărgi
nească la a fi consumatoarea 
unei culturi făcute de alții. Oa
menii muncii pot fi — și tre
buie să fie — realizatori și cre
atori ai culturii. Oamenii mun
cii trebuie să fie prinși într-un 
permanent și continuu efort de 
ridicare a modului lor de via
ță la nivelul pe care îl permi
te azi condițiile de viață 
ale societății socialiste. An
grenați total in marea operă 
de clădire a societății viitoru
lui. de edificare a României so- 
caliste. oamenii muncii — con
sumatori și realizatori ai cultu
rii socialiste — printr-o mun
că susținută, prin autoeduca- 
ție, pot să contribuie efectiv la 
desfășurarea cu succes a muncii 
cultural-educative în sprijinul 
foi-mării omului nou.
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

o

nivelului dc trai al întregului 
popor, planul prevede crește
rea însemnată a salariilor șl a 
veniturilor oamenilor muncii 
in primul rind a salariilor miri 
precum si sporirea cheltuielilor 
social-culturalc ale statului,

Rcrultaiele obținute Pe pri
mele 11 luni ale accslui an — 
cînd sarcinile de plan au fost 
nu numai îndeplinite dar chiar 
depășite — demonstrează realis
mul prevederilor cincinalului, 
hotftrirea cu care inlrcsul popor 
român acționează pentru trans
punerea lui in viață.

Dezvoltăm economia naționa
lă in strinsă colaborare cu ță
rile socialiste, acordăm o aten
ție deosebită promovării for
melor noi de cooperare in pro
ducție și în alte domenii de 
activitate. In acest sens, apre
ciem importanța Programului 
complex al adîncirii și perfec
ționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării, integrării e- 
conomicc socialiste adoptat in 
vara acestui an Ia București. 
Intensificăm, totodată, relațiile 
noastre cu toate țările, partici- 
pînd activ la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
mondial de valori.

In ultimii ani, partidul nos
tru a luat un șir dc măsuri 
pentru perfecționarea conduce
rii economici și a întregii vieți 
sociale, a relațiilor de produc
ție. a creat, în toate întreprin
derile și unitățile economico- 
sociale, organe de conducere 
colectivă din care fac parte și 
oameni ai muncii care lucrea
ză nemijlocit în producție ; a- 
siEurăm. astfel, cadrul pentru 
participarea tot mai intensă a 
maselor populare la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne 
și externe, dezvoltăm in forme 
noi democrația socialistă. Acor- 
dind o atenție deosebită ridi
cării conștiinței socialiste a în
tregului popor, recent Comite
tul Central al partidului a e- 
laborat un program de îmbu
nătățire a activității ideologice 
și de educație socialistă, dc a- 
șezare a relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și 
comuniste. In același timp, asi
gurăm condiții pentru dezvol
tarea mai rapidă a invățămin- 
tului, științei. culturii — ca 
factori de prim ordin ai pro
gresului rapid și multilateral 
al întregii societăți socialiste.

Acționind pentru desfășura
rea cu succes a întregii opere 
de construcție socialistă , parti
dul nostru iși îndeplinește atit 
înaltele sale îndatoriri față de 
propriul popor, cit și datoria 
internaționalistă. de răspunde
re față de clasa muncitoare de 
pretutindeni, față de cauza so
cialismului.

In cadrul politicii sale exter
ne, România situează pe Pri
mul plan prietenia, alianța și 
colaborarea cu toate țările so
cialiste. Relațiile de tip nou. 
internaționaliste, dintre țările 
socialiste trebuie să contribuie 
Ia înflorirea și progresul fiecă
rei națiuni socialiste, a tuturor

țărilor socialisto — in siate su
verane. egale in drepturi — la 
cauza unității și coeziunii lor. 
Considerăm <ă deosebirile dc 
păreri existente nu trebuie sfi 
afecteze relațiile interstatale, 
că trebuie acționai pentru înlă
turarea divergențelor și găsirea 
căilor ca. pe baza a coca ce u- 
nește țările socialiste, sft se 
dezvolte intre ele relații strinse 
dc colaborare întemeiate pe 
stimă și încredere reciprocă.

Pornind dc la convingerea că 
toate statele lumii 
mari sau mici - 
participe activ la 
problemelor care 
menirea. România 
politică activă dc 
relațiilor cu toate __
deosebire de orînduire socială, 
iși aduce contribuția In promo
varea ințelegerii și apropierii 
intre popoare.

La baza relațiilor cu toate 
statele situăm principiile res
pectării independenței și suve
ranității naționale, deplinei c- 
galități in drepturi, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc — pe care 
viata le-a confirmat pe deplin 
drept singurele care pot asigu
ra dezvoltarea unor 
normale între țări și popoare.

Țara noastră se preocupă 
consecvent de înfăptuirea 
curitfiții 
pean, de 
ții care să 
forței sau 
forța în 
statale, să asigure colaborarea 
largă, neîngrădită a tuturor ță
rilor. Considerăm că ratificarea 
cit mai neintirziată a tratatelor 
intre U.R.S.S. și Republica Fe
derală a Germaniei, intre Re
publica Populară Polonă și Re
publica Federală a Germaniei, 
acordul la care s-a ajuns în 
problema Berlinului occidental 
ca și desfășurarea și încheie
rea cu succes a tratativelor 
dintre cele două state germane 
precum și dintre Republica Fe
derală a Germaniei și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă sint 
menite să favorizeze noi pași 
inainte pe calea securității eu
ropene. Apreciind condițiile fa
vorabile existente, credem că 
este necesar să se acționeze 
pentru trecerea la pregătirea 
multilaterală a conferinței con
sacrate securității europene, 
astfel incit ea să poată avea 
loc anul viitor.

Ne pronunțăm, totodată, pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate în Balcani, 
pentru transformarea acestora 
intr-o zonă denuclearizată, 
tr-o regiune a colaborării, 
(elegerii și păcii.

Condamnind cu fermitate 
litica cercurilor imperialiste, 
reacționare, de dominație și a- 
gresiune, de dictat și amestec 
in treburile interne ale altor 
popoare, partidul și guvernul 
român sprijină cu fermitate 
lupta eroică a poporului viet
namez, a celorlalte popoare din 
Peninsula indochineză, se pro
nunță pentru încetarea actelor 
de război si retragerea tuturor 
trupelor S.U.A. și ale aliaților 
lor din această zonă. De ase-

fie ele 
trebuie să 

soluționarea 
preocupă 0- 
desfășoară o 
extindere a 
statele, fără

raporturi

sc- 
pe continentul curo- 
instaurarea unor rcla- 

excludă folosirea 
amenințarea cu 

raporturile inter-

po-

nicnca, ne pronunțăm pentru 
soluționarea, in spiritul rezo
luției Consiliului dc Securita
te din 1967, a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

In actualele condiții interna
ționale trebuie acționat ca 
problemele litigioase dintre sta
te sfi fie rezolvate pe cale poli
tică, prin tratative pașnice, 
pentru a se pune capăt focare
lor dc conflicte și încordare e- 
xistente și a se împiedica ivi
rea de noi surse de tensiune 
care ar putea pune in primej
die pacea popoarelor lumii.

.Acordăm o deosebită aten
ție luptei pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și. in pri
mul rind, a dezarmării nuclea
re. mobilizării largi a popoare
lor lumii pentru a impune mă
suri concrete in această direc
ție.

Republica Socialistă România 
sprijină activ lupta <lc elibera
re națională a popoarelor de 
sub dominația străină, dezvol
tă colaborarea cu țările care au 
scuturat jugul colonial și care 
luptă pentru dezvoltarea lor 
independentă pe calea progre
sului și păcii, considerind c5 
aceasta face parte integrantă 
din lupta împotriva imperialis
mului.

Partidul nostru acționează cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și soli
daritate frățească cu toate parti
dele frățești, pentru depășirea 
dificultăților existente și resta
bilirea pe o bază nouă, princi
pială, a unității și colaborării 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. In același timp, 
partidul nostru dezvoltă rela
ții cu celelalte forțe revoluțio
nare. cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările 
de eliberare națională și 
alte mișcări democratice 
progresiste, hotărit să-și aducă 
întreaga sa contribuție la întări
rea forțelor antiimperialistc din 
lumea întreagă.

Stimați tovarăși,
In încheiere, doresc să-mi ex

prim convingerea că relațiile 
dc prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre 
vor cunoaște o continuă dez
voltare spre binele ambelor 
popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii. Doresc să urez 
partidului dumneavoastră, tu
turor comuniștilor și oamenilor 
muncii succes deplin in înfăp
tuirea programului ce va fi a- 
doptat de Congres pentru dez
voltarea economici, a întregii 
vieți sociale, pentru bunăsta
rea și fericirea poporului polo
nez.

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească dintre popoare
le român și polonez, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialistc !

Trăiască socialismul ! 
Trăiască pacea !
Cuvîntarea a fost subliniată 

în repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze.

cu
Și

Lucrările Congresului PIU

Presa egipteană despre 
contribuția țării noastre 
la edificarea complexului 

de produse sodice de la Mex
CAIRO 7. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Lupu, trans
mite : Intr-un articol publicat 
cu ocazia celei de-a treia ani
versări a inaugurării construc
ției complexului dc produse 
sodice dc la Mcx, ziarul „Le 
Progres Egypticn" anunță că 
uzina dc sodă caustică, între
prindere care urmează să fie 
construită la Mcx pe o supra
față de 250 000 dc metri pft- 
trați, va intra în funcțiune în 
al treilea trimestru al anului 
1972. Ea va produce anual 
100 000 dc tone sodă caustică. 
„Noua uzină — scrie „Le Pro
gres Egypticn" — ne va per
mite să facem față nccesită-

ților industriale, ca urmare a 
acordului încheiat cu România 
privind construirea ei. O marc 
parte din materialele necesare 
construcției provin din uzinele 
românești". La ora actuală. 1 400 
muncitori egipteni lucrează la 
construirea fundațiilor, iar 20 
de ingineri și tehnicieni ro
mâni se ocupă dc realizarea 
proiectului.

„Journal d’Egyptc" relevă, la 
rîndul său, contribuția țării 
noastre la edificarea acestui 
important obiectiv economic,' 
menționînd că, dc trei ani, din 
cele 27 000 dc tone de echipa
ment instalat, 23 000 provin din 
România.

R.S.F. IUGOSLAVIA : La Titograd (Muntenegru) se află 
în construcție un uriaș combinat de aluminiu. Prima parte 
a lucrărilor a fost deja terminată astfel că primul proces 
de producție a fost deja început, la 22 noiembrie 1971. Se 
așteaptă ca rezultatul primei producții să fie in jur de 
50 000 tone aluminiu și aproximativ 200000 tone bauxită. 
După terminarea întregului combinat, se prevede ca produc
ția totală să fie dublată.

In foto : Vedere parțială a Combinatului de Aluminiu de 
Ia Titograd.

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R P. D. Coreene

Cambodgia

PHENIAN 7 (Agerprcs). 
legătură cu proclamarea, 
decembrie, a stării de urgență 
In Corcea dc sud dc către re
gimul lui Pale Cijan Hi, Minis
terul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publici
tății o declarație în care se 
spune că aceasta constituie un 
net disperat avînd ca scop 
menținerea regimului marionetă 
și înăbușirea dorinței, mereu 
mai puternice, a poporului sud- 
corecan pentru negocieri cu 
Nordul și rcunificarca pașnică 
a patriei.

Proclamarea „stării dc ur
gență" dc către Pak Cijan Hi 
intr-un moment în care se des
fășoară convorbiri între orga
nizațiile dc Cruce Roșie din 
Coreea dc Nord și Corcea dc 
Sud, în mijlocul interesului ge
neral și al așteptărilor între
gului popor din ambele părți 
ale Coreei — relevă declarația

— In 
la 6

Că— dovedește cu claritate 
„starea dc urgența" este meni
tă su stagneze procesul dc reu
ni fienre pașnică, fără amestec 
din afară, a țârii. Aceasta, de
oarece, încurajată dc politica 
consecventă de rcunifieare paș
nică desfășurată dc guvernul 
R.P.D. Coreene, lupta maselor 
populare sud-corcenc, care cer 
democratizarea societății, nego
cieri între Corcea dc Nord și 
Corcea dc Sud și rcunificarca 
pașnică a țării, a luat, In ulti
ma vreme, un avînt fără pre
cedent.

Guvernul R.P.D. Coreene va 
depune toate eforturile pentru 
a rezolva problema reuni fică- 
rii patriei in mod pașnic dc 
către coreeni, fără amestecul 
nici unei forțe externe, după 
retragerea trupelor străine, din- 
Coreea dc Sud, se arată în în
cheierea declarației.

Forțele
1

de rezistentă
continuă
atacurile

asupra 
trupelor 

lonnoliste

Dialog
americano-canadian

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A.-, Richard 
Nixon, a examinat, luni, cu 
primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau, care

VARȘOVIA 7 — Trimișii spe
ciali transmit: Marți, în cea 
de a doua zi a lucrărilor Con
gresului al VI-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, au 
început dezbaterile asupra ra
portului programatic al Birou
lui Politic „Sarcinile partidului 
pentru dezvoltarea socialistă 
continuă a Republicii Populare 
Polone", prezentat de tovarășul 
Edward Gierek.

Z. Grudzien, prim-secretar al 
Comitetului voievodal Katowi
ce al P.M.U.P., a înfățișat acti
vitatea celor 300 000 membri ai 
partidului din acest voievodat, 
contribuția lor la obținerea în 
acest an a unei producții su
plimentare în valoare de 6 mi
liarde zloți. El a subliniat ne
cesitatea concentrării eforturilor 
în direcția îmbunătățirii con
dițiilor de muncă prin mecani
zare în mine, oțelării, furnale, 
în transportul feroviar.

In legătură cu apropiata a- 
niversare a 30 de anî de la în

temeierea Partidului Muncito
resc Polonez, Congresul a adop
tat o rezoluție de cinstire a 
memoriei luptătorilor mișcării 
muncitorești, care și-au jertfit 
viața în lupta pentru Polonia 
populară.

Congresul a fost salutat de 
președintele Comitetului direc
tor al Partidului țărănesc u- 
nit, Stanislaw Gucwa, președin
tele Comitetului director al 
Partidului democrat, Zygmunt 
Moskwa, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Poporului, Janusz Grosz- 
kowski.

In ședința de marți după-a- 
miază, a rostit o cuvîntare 
de salut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Cu
vîntarea a fost subliniată prin 
vii și puternice aplauze.

In cursul zilei de marți, Con
gresul a fost salutat de Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al

Uniunii Sovietice, Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Gus
tav Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, Janos Kadar, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

In cursul ședinței de seară, 
Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat 
raportul „Direcțiile principale 
ale dezvoltării social-cconomice 
a Republicii Populare Polone 
în anii 1971—1975".

Lucrările congresului conti
nuă miercuri în cadrul comisi
ilor pe probleme.

apropierea locului

.Avem ab- 
materialul ce ne

(Urmare din pag. 1)

că trebuie neapărat să fie 
la ora 6 fix in frontal, pen
tru a pune la punct cu orta
cii ultimele amănunte in ve
derea bunei demarări a lu
crului. Uam înțeles și i-am 
promis că in timpul șutului 
ne vom întîlni la locul său 
de muncă.

Însoțit de maistrul minier 
principal, Petru Ambruș, am 
colindat abatajele 4 vest, 3 
vest, cele de la 2 vest, lu
crările de pregătire din sec
tor. Peste tot minerii aveau 
numai cuvinte de bucurie 
pentru trecerea la progra
mul de muncă redus, de sa
tisfacție pentru modul neaș
teptat de bun in care au de
curs călătoria de la domici
liu la mină, luarea lămpii, 
pontajul, transportul pe puț 
și cu cărucioarele spre locul 
de muncă. Exprimate laconic, 
telegrafic, aceste cuvinte su
nau astfel: „Totul a mers 
ca la carte' — brigadierul 
ION MONDOCA: „Locuiesc 
in colonia Brăila și am lu
at autobuzul din stația Vis- 
coza la ora 4.15 fără nici o 
intirziere, dar am fi fost 
și mai mulțumiți dacă auto-

buzul ar fi venit piuă la mi
nă, cum am propus noi' — 
minerul șef de brigadă. 
GHEORGHE MARINESCU; 
„Oamenii au venit mult ina- 
inte de timp la pontaj" — 
ION SOLOMON ; ’
solut tot

tua pușcarea frontului. La 
terminare ne-a declarat sa
tisfăcut :

— înainte, in program de 
8 ore, începeam încărcatul ex
plozivului in găurile de puș
care pe la 9—9,30. Azi, la 
ora 8,30, am și început ope-

Biruitori
au ieșit frontaliștii

trebuie in 
de muncă" — minerul șef de 
brigadă NICOLAE ONIȘOR ; 
„Ieri am introdus in mină 
și am depozitat in stocuri 
tampon, in apropierea aba
tajelor, 31 cărucioare cu lemn 
și 10 cărucioare cu scin- 
dură. așa ințelegind noi să 
sprijinim brigăzile' — PE
TRU AMBRUS, maistru mi
nier principal.

Ciad am ajuns la fronta
lul lui Petre Constantin, se 
scurseseră deja orele primei 
jumătăți a schimbului I. Ar
tificierul Vasile Deal: efec-

rația de încărcare cu explo
ziv.

— Ce avans de timp aveți 
la pușcare ?

— 45 minute, dacă nu și 
mai mult .

In timp ce se consumă dia
logul cu artificierul, de noi 
se apropie șeful de brigadă.

— Cum vă descurcați, to
varășe Petre ?

— Bine! Pe la 10,30—11, 
vom fi gala cu pușcarea și 
apoi cu ridicarea capacelor 
de pe transportor, in urma 
pușcării. Toți ortacii mișcă 
azi ca argintul viu. înțeleg

PNOM PENII 7 (Agerpres). 
— Forțele dc rezistență din 
Cambodgia continuă sâ exerci
te presiuni asupra trupelor re
gimului Lon Noi. amplasate în 
Pnom Penh și împrejurimi. Du
pă cum anunță agenția United 
Press International. în noaptea 
de luni spre marți, luptătorii 
din mișcarea de rezistență au 
bombardat cu rachete Pnom 
Penhu.1 și aeroportul militar 
Pochentong, de la periferia ca
pitalei. De asemenea, potrivit 
agenției France Presse, patrio- 
ții și-au continuat acțiunile de 
hărțuire a unor poziții lonnolis
te din împrejurimile Pnon» 
Penhului și au aruncat în aer 
două poduri, într-o zonă situa
tă la 20 de kilometri de cap:- 
tală.

sosit pentru o scurtă vizită la 
Washington, principalele pro
bleme ale actualității interna
ționale și relațiile bilaterale — 
a anunțat purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Ronald Ziegler.

ca zona
Guvernul panamez „nu poate accepta 

Canalului să mai continue
fie un stat în stat“

O declarație a ministrului de externe 
al Republicii Panama

RAWALPINDI 7 (Agerpres). 
— Generalul Rao Farman Aii, 
consilier al guvernatorului ge
neral al provinciei răsăritene a' 
Pakistanului, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, 
că armata pakistaneză contro
lează întreaga provincie, cu 
excepția cîtorva porțiuni — re- 
lalează agenția France Presse. 
Forțele indiene, a adăugat el, 
nu au avansat decît în regiunea 
Thakurgaon, din nordul Pakis
tanului răsăritean.

Totodată, postul de radio pa
kistanez, reluat de agenția 
France Presse, a anunțat că la 
Jessore, Laksham, Feni și Hilli, 
în Pakistanul răsăritean, atacu
rile indiene au fost respinse. 
Un purtător de cuvînt oficia] 
a anunțat, de asemenea,. că 
trupele pakistaneze luptă ener
gic împotriva atacurilor lansa
te de forțele indiene în regiu
nile Sialkot și Poonch, de la 
frontiera cu Cașmirul. Potrivit 
surselor oficiale pakistaneze, 
circa 200 000 de persoane s-au 
refugiat din regiunea Sialkot, 
în ultimele patru zile. Aceleași 
surse informează că peste 150 
de civili pakistanezi și-au pier
dut viața, iar numeroși alții &u 
fost răniți. în cursul bombarda
mentelor întreprinse de avioa
nele indiene în regiunile dens , 
populate — Caraci, Lahore. , 
Sialkot.

DELIII 7 (Agerprcs). — Un 
purtător de cuvînt militar in-

dian — citat de agențiile 
Reuter, France Presse și United 
Press International — a anun
țat că forțele armate indiene au 
ocupat aerodromurile de la Jes- 
sore și Lalmunirghat, orașele 
Sylhet și Jyenidah, precum și 
unele localități din districtele 
Rangpur și Mymensingh din 
Pakistanul de est. El a declarat 
că, în preznt, „forțele indiene 
dețin controlul efectiv asupra 
întregii zone de la nord de Pir- 
ganjand și Rangpur" (partea 
septentrională a Pakistanului 
oriental). Purtătorul de cuvînt 
indian a comunicat că aviația 
indiană a bombardat zone din 
districtele Jessore, Hilli, Go- 
raghat și Comilla. Totodată, el 
a informat că forțele 
vale indiene au atacat .
le Khulna. Chalna și Mangla. 
iar marina de război indiană 
a bombardat aeroportul și che-

aerona- 
porturi-

iurile principalului port est-pa- 
kistanez, Chittagong.

Potrivit surselor indiene, for
țele pakistaneze au pierdut 
pînă acum 122 tancuri și 53 de 
avioane.

Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt oficial indian, citat 
de agenția United Press Inter
national. a declarat că trupe 
pakistaneze. susținute de 
tancuri, au lansat un puternic 
atac în sectorul Chamb, din 
sudul Cașmirului. E! a mențio
nat că „trupele 
pierdut teren’ 
respectivă 
Ministrul indian al 
Ragjivan Ram, a 
marți.în Parlament, că sub pre
siunea extremă a forțelor pa
kistaneze, trupele indiene s au 
repliat pe poziții dinainte 
gătite în acest sector.

CIUDAD DE PANAMA 7 (A 
gerpres). — Ministrul de exter
ne al Republicii Panama. Juan 
Antonio Tack, a reafirmat po
ziția oficială a țării sale vizînd 
hotărîrea de a-și restabili su
veranitatea asupra zonei Cana
lului. aflată sub controlul Sta 
telor Unite. Răspunzînd unei 
declarații făcute săptămîna tre
cută de guvernatorul nord-a- 
merican al zonei Canalului Pa
nama. David Parker, potrivit 
căreia viitorul tratat, aflat în 
curs de elaborare la actualele 
convorbiri bilaterale de la 
Washington, „va trebui să sta
bilească controlul direct, uni
lateral și efectiv al Statelor 
Unite asupra funcționării pre
cum și in ce privește apărarea 
canalului". Ministrul de externe 
panamez a spus : ,.O asemenea 
poziție este total incompatibilă

cu poziția guvernului panamez 
Și ea ar însemna o perpetuare 
a situației existente". Republi
ca Panama, a declarat Juan 
Antonio Taclj, „nu poale ac
cepta ca zona Canalului să mai 
continue să fie un stat în stat". 
Guvernul panamez își reafirmă 
poziția sa de principiu că „Zo
na Canalului este teritoriu pa
namez" pe care o va apăra cu 
orice pret și. în consecință, .nu 
poate exista nici o discuție în 
aceasta privință”. Șeful diplo
mației panameze a relevat că 
nou] tratat negociat în prezent 
la Washington „trebuie să sta
bilească. de o manieră clară și 
precisă, exercitarea deplină a 
dreptului de suveranitate al 
statului panamez, precum și o 
jurisdicție efectivă bazata pe 
legile panameze în actuala zo
nă a Canalului".

E ti raiomul

că timpul e mai scurt și tre
buie să-l învingem. Să-i ve
deți numai la lucru pe 
Gheorghe Eftimoiu, pe
Gheorghe Grecu, Ion Cunea, 
Teodor Rusu și pe toți cei
lalți... Sint mulțumit: am 
perforat, am pușcat, am cu
rățit cărbunele dintre rin- 
durile de silpi, am schimbat 
un scoc, acum ridicăm capa
cele de pe transportor. Ce 
mai, schimbul II, la tăiere 
va putea da din plin cărbu
ne. Acum sint pe deplin si
gur că vom realiza norma 
(8 tone pe post — n.n.f, vom 
face planul și vom majora 
și mai mult plusul de 12 mii 
tone pe care l-am dat de la 
începutul anului și în acest 
fel vom mulțumi încă o dată 
în plus partidului pentru gri
ja părintească ce ne-o poar
tă nouă, minerilor.

...La ieșirea din mină, la 
conducerea sectorului IV am 
aflat că in primul schimb de 
6 ore in abatajul brigăzii lui 
Petre Constantin se extrăse- 
seră 550 tone de cărbune, că 
se îndepliniseră integral sar
cinile de producție. Fronlaliș- 
tii cîștigaseră întrecerea cu 
timpul încă din primul șut 
cu program redus.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
„Eura tomul este în impas", 
transmite, din Bruxelles, agen
ția France Presse, informând că 
miniștrii pentru problemele 
cercetării științifice ai țărilor 
membre ale Pieței comune și-au 
încheiat, în cursul nopții dc 
luni spre marți, reuniunea din 
capitala belgiană, fără a cădea 
de acord asupra programului 
comunitar de cercetări științi
fice și a bugetului pe anul 
1972 al acestui organism.

Reuniunea își propusese să 
examineze alocarea, prin con
tribuții comune, a unui fond 
de 240 milioane de dolari pen
tru finanțarea programului de 
cercetări științifice al Eurato- 
mului pe următorii trei ani. In

indiene au 
și că în zona 

continuă lupte grele, 
apărării, 
declarat.

în impas
cursul dezbaterilor Belgia, 
landa, Luxemburgul și R. F. a 
Germaniei au preconizat consti
tuirea unui buget comunitar, 
finanțat în întregime de cele 
șase țări membre ale Pieței co
mune. Dar, Franța a refuzat să ia 
în considerare finanțarea unor 
cercetări, prin cote fixe, în care 
nu este interesată. O poziție 
similară a adoptat și Italia. O 
propunere de compromis, pre
zentată de Alticro Spinelli, 
membru al comisiei C.E.E., în
sărcinat cu cercetările științi
fice, privind elaborarea unui 
program „minim" pe anul vi
itor, a fost acceptată ca bază 
de discuție a unei noi reuniuni, 
convocată la 20 decembrie, la 
Bruxelles.
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O.N.U. a hotărit ca data de 21 
octombrie, care marchează in
trarea in vigoare a Cartei Or
ganizației, să fie proclamată în 

oficial „Ziua internaționa- 
Națiunilor Unite".

® Adunarea Generala

Capsula de coborire a sta- 
automate sovietice „Mar- 

te-3" a coborit lin pe planeta

Marte, intr-un punct situat in 
emisfera sudică a „Planetei ro
șii", avînd coordonatele de 45 
grade latitudine sudică și 158 
grade longitudine vestică — a- 
nunță agenția TASS.

Semnalele emise de capsula 
au fost recepționate și înregis
trate la bordul stației „Marte-3" 
care evoluează ca satelit al pla
netei Marte, și apoi au 
transmise pe I’ămint, 
și 5 decembrie.
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veteran© Richard Gordon.
a două misiuni spațiale, se re
trage. de la 1 ianuarie anul vi
itor, din corpul astronauților 
americani — a anunțat, un pur
tător de cuvînt al centrului spa
țial de la Houston. Selecționat 
de N.A.S.A. în octombrie 1963, 
Gordon și-a făcut debutul spa
țial ca pilot al cabinei „Ge- 
mini-11", cure a evoluat, în 
19G6, pe o orbită circumteres- 
tră.

re

Din totalul de 73 astronauți 
selecționați de la lansarea pro
gramului spațial al Statelor 
Unite. în prezent numărul a- 
cestora s-a redus la 44.

• Agenția Associated Press 
informează că guvernul chilian 
a hotărit suspendarea, pînă la 
noi dispoziții, a tuturor tran
zacțiilor cu devize. S-a precizat 
că, In cazurile de extremă ur
gență, singura instituție autori
zată să efectueze aceste opera
ții este Banca Centrală a Repu
blicii Chile.

• Potrivit datelor publicate, 
în Spania sint înregistrați 
254 000 de șomeri. Numărul 
persoanelor fără lucru a cres
cut în luna noiembrie cu 30 000 
față de luna septembrie. Cei 
mai mulți șomeri sînt înregis
trați în provinciile Madrid, 
Barcelona, Malaga, Sevilla și 
Saragosa.

Pentru prima dată în ca
drul cooperării științifice 
franco-sovietice, o expediție 
franceză, compusă din nouă 
cercetători și tehnicieni, se 
va îmbarca la bordul navei 
științifice sovietice „Profesor 
Zubov", cu scopul de a pre
găti in Antarctica un cîinp 
de rachetc-sonde,
cercetării atmosferice. 
.Profesor Zubov" are 
tajul de a fi echipat 
rampă dc lansare.

In foto : „Profesor Zubov" 
in portul Havre.
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