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Conferința pe țară 
a secretarilor comitetelor 

de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale

La București, in marea sală 
a Pavilionului central al Expo
ziției Economiei Naționale, au 
început marți dimineața lucră
rile Conferinței pe țară a se
cretarilor comitetelor de partid 
și a președinților consiliilor 
populare comunale.

Eveniment de seamă in viața 
țării, conferința face parte din 
ansamblul de măsuri stabilit de 
conducerea partidului și statu
lui pentru sporirea rolului or
ganelor locale de partid și de 
stat, crearea cadrului organi
zatoric pentru participarea tot 
mai largă a maselor largi popu
lare la conducerea economici, 
a vieții politice și sociale, pen
tru înflorirea tuturor localită
ților și ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civi
lizație.

Desfășurindu-se in condițiile 
importantelor transformări cu
noscute în ultimii ani de sa
tele României socialiste, ca ur
mare a modernizării agricultu
rii, a eforturilor pentru mai 
buna valorificare a resurselor 
locale, conferința are menirea 
să facă o largă și multilate
rală analiză, să stabilească pe 
baza unei ample consultări cu 
gospodarii satelor, a generali
zării experienței pozitive do- 
bindite pînă acum, a lichidă
rii lipsurilor care mai dăinuie, 
căile pentru continua stimula
re a inițiativei locale, sporirea 
rolului și răspunderii comitete
lor comunale de partid și a 
consiliilor populare, a primari
lor, in dezvoltarea de viitor a 
așezărilor rurale.

La această amplă dezbatere, 
la care sînt prezenți peste 
5 000 de reprezentanți ai orga
nelor comunale de partid și de 
stat, participă membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor 
centrale, organizațiilor de 
masă și obștești, secretarii 
comitetelor județene de partid 
care răspund de proble
mele organizatorice, prim-vice- 
președinții comitetelor executi
ve ale consiliilor populare jude
țene, activiști de partid și de 
stat.

Vasta incintă este împodo
bită sărbătorește. Pe fundalul 
sălii se află stema Partidului 
Comunist Român, încadrată de 
drapelele partidului și statului, 
alături de care se află urarea i 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român !“. Pe rotonda sălii sînt 
înscrise lozincile: „Să luptăm 
cu hotărîre pentru realizarea 
amplului program de propășire 
a României socialiste stabilit 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român „Tră
iască unitatea muncitorilor, ță
ranilor. intelectualilor, a între
gului popor în jurul Partidului 
Comunist Român !“.

întreaga asistență întîmpină 
cu vii și puternice aplauze in
trarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a conducăto
rilor de partid și de stat. Se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.". 
Miile de participant la confe
rință dau expresie vibrantă ho- 
tăririi de a milita necontenit 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului, voinței lor de a traduce 
tn viață sarcinile care le re-

Rolul organizațiilor de partid și al consiliilor populare 
comunale în conducerea activității economico-sociale 

prezentată de tovarășul Gheorghe Pană —— Expunere
Conferința pe țară a secreta

rilor comitetelor comunale de 
partid și a președinților consi
liilor populare comunale, a a- 
rătat vorbitorul, a fost organi
zată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a dorit 
să se intîlnească și în acest 
cadru cu cei ce conduc activi
tatea politică și administrativa 
a comunelor, să pună In dezba
tere problemele majore pe ca
re le ridică dezvoltarea în con
tinuare a localităților rurale, 
In contextul tuturor laturilor 
vieții sociale.

Făcînd bilanțul aplicării an
samblului măsurilor adoptate 
în anii care au urmat Congre
sului al IX-lea, Conferinței Na
ționale .și Congresului al X-lea 
al P.C.R., pentru îmbunătățirea 
organizării administrațiv-terito- 
riale a țării, perfecționarea ac
tivității organelor de partid și 
de stat' centrale și locale, dez
voltarea comunelor și înflori-
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vin în actualul plan cincinal.
In prezidiu iau loc tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mânescu, Paul Niculcs- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, precum și tova
rășii Florea Bădeanca, secre
tar al Comitetului de partid al 
comunei Bîrca, județul Dolj, 
primarul comunei, Mișu Belin- 
schi, primarul comunei Podul 
Iloaici, județul Iași, Rafael Cio- 
răscu, secretar al Comitetului 
de partid al comunei Livezile, 
județul Mehedinți, primarul co
munei, Marcela Cosovschi, pri
marul comunei Valea Călugă
rească, județul Prahova, Maria 
Dunea, primarul comunei Bu-

Cuvîntul de deschidere rostit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

începem lucrările conferinței 
pe țară a secretarilor comitete
lor de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale.

In numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de 
Miniștri salut în mod călduros 
pe toți participanțîi la confe
rință.

Reuniunea secretarilor de 
partid și primarilor comunali 
este determinată de necesitatea 
de a face o largă și multilate
rală analiză a activității orga
nizațiilor de partid și consiliilor 
populare comunale și de a sta
bili căile pentru ridicarea ro
lului lor in viața satelor, a oa
menilor muncii din comune. 
Apelez la toți participanțîi la 
conferință să fie cit mai activi, 
să-și spună părerile lor asupra 
activității de pină acum, să cri
tice ceea ce consideră că a fost 
greșit și să facă propuneri pen
tru îmbunătățirea activității vi
itoare.

In analiza pe care o vom fa
ce in aceste zile trebuie să 
pornim de la directivele trasa
te de Conferința Națională din 
1967, de Ia Legea de organiza
re și funcționare a consiliilor 
populare și de Ia hotărîrile Co
mitetului Central privind rolul 
organizațiilor de partid comu
nale.

Conducerea de partid și de 
stat a convocat această confe
rință pornind de la faptul că 
măsurile ce urmează a fi luate 
pentru creșterea răspunderii și 
atribuțiilor organelor de partid 
și consiliilor populare comunale 
trebuie să fie stabilite pe baza 
celei mai largi consultări a ca
drelor de partid și de stat din 
comune.

Sintem convinși că discuțiile 
care vor avea loc, măsurile 
care vor fi stabilite vor mar- 

rea vieții lor economice și so- 
cial-politice, referatul a men
ționat că in localitățile rurale 
funcționează 22 700 organizații 
de bază ale partidului în care 
Lși desfășoară activitatea peste 
530 000 membri ai partidului. 
După scurgerea a trei ani de 
la constituirea comitetelor co
munale de partid, se poate a- 
firma că acestea reușesc să con
ducă cu competență activitatea 
politică, economică și social- 
culturalâ a localităților rurale.

Organele de partid și de stat 
locale au pus în centrul preo
cupărilor lor soluționarea pro
blemelor economice, creșterea 
producției agricole vegetale șl 
animale, folosirea rațională a 
pămintului, realizarea fondu
lui centralizat al statului, 
înfăptuirea celor două pro
grame naționale privind îm
bunătățirile funciare și dez
voltarea zootehniei, întărirea 

cccca, județul Botoșani, Petre 
Duck, secretar al Comitetului de 
partid al comunei Hărman, ju
dețul Brașov, primarul comu
nei, Valerian Găină, secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., Gheorghe Grădinaru, 
secretar al Comitetului de 
partid al comunei Cașin, jude
țul Bacău, secretar al Comite
tului de partid al comunei^ 
Andrei Iani, primarul comunei 
Sînzieni, județul Covasna, Ghe- 
za Incze, secretar al Comite
tului de partid al comunei Si- 
monești, județul Harghita, pri
marul comunei, Petic Milită- 
roiu, secretar al Comitetului.de 
partid al- comunei Lovrin, jude
țul Timiș, primarul comunei, 
loan Mreneș, primarul comu
nei Sintcrag. județul Bistrița- 
Năsăud, Gheorghe Nicolescu, se
cretar al Comitetului de partid 
al comunei Nana, județul II- 

ca un moment important in 
viața satelor patriei noastre so
cialiste, vor duce la creșterea 
contribuției și mai active a ță
rănimii muncitoare in opera 
de construcție socialistă în Ro
mânia.

Cu aceste gînduri declar .des
chise lucrările conferinței și u- 
rez deplin succes lucrărilor ei.

Tovarăși,

Propun ca în cadrul conferin
ței să dezbatem următoarele 
probleme :

1. Rolul organizațiilor de 
partid și al consiliilor populare 
comunale în conducerea activi
tății. econoniico-sociale ;

2. Sarcinile organizațiilor de 
partid și a consiliilor populare 
comunale în domeniul muncii 
de educare și formare a con
științei socialiste a țărănimii;

3. Măsuri pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Conferinței Naționa
le a partidului privind siste
matizarea și dezvoltarea econo- 
mico-socială a comunelor și sa
telor.

Desigur, tovarăși, că în ca
dru] discuțiilor care vor avea 
loc atit în plenul conferinței, 
cit și în comisii, vor trebui a-

★ ★
In ședința de dimineață pre

zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C. C. al P. C. R.. a pre
zentat expunerea : „Rolul orga
nizațiilor de partid și al consi
liilor populare comunale în 
conducerea activității economi- 
co-sociale" ; tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. — expunerea : „Sarcinile 
organizațiilor de partid și ale 
consiliilor populare comunale 

economico-organizatorică a uni
tăților agricole socialiste. O 
atenție sporita s-a acordat dez
voltării activităților industria
le, de prestări de servicii, învă- 
țămîntului, culturii și ocrotirii 
sănătății publice, aprovizionării 
populației, activităților cu ca
racter edilitar gospodăresc.

In conștiința oamenilor mun
cii de la sate, în viața spiritu
ală a comunelor au avut loc 
profunde schimbări. In acest 
sens, s-a acționat pe multiple 
planuri, urmărindu-se ca în
treaga activitate politico-ideo- 
logică și cultural-educativă să 
fie subordonată cerințelor con
crete ale dezvoltării societății 
noastre.

Se poate spune că rezultatele 
obținute in dezvoltarea multila
terală a comunelor 6C daloresc 
în mare măsură perfecționării 
activității desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, 

fov, primarul comunei, Gheor
ghe Oiță, prim-viccprqșcdinle 
al Consiliului Popular județean 
Olt, Nicolae Poleacu, secretarul 
Comitetului de partid al comu
nei „23 August",, județul Con
stanța, primarul comunei, 
Gheorghe Pop, prim-viccpreșc- 
dinte al Consiliului popular ju-r 
dețean Maramureș, Simion Su- 
ciu, secretarul Comitetului de 
partid al comunei Sînpetrli de 
Cîmpie, județul Mureș, lori 
Tarachiu, secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., 
Victor Teucă, secretar al Comi
tetului de partid al comunei 
Giriș, județul Bihor, Ion Ul- 
meanu, secretar al Comitetului ■ 
de partid al comunei Islaz, ju-, 
dețul Teleorman, primarul co--’ 
munci.

Lucrările conferinței au fost, 
deschise de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

bordate și alte probleme, chiar 
dacă nu se încadrează, să spun 
așa, în această ordine de zi. 
Consider că în cadrul acestor 
trei grupe se pot dezbate orice 
probleme.

Noi am dori Ca discuțiile să 
fie de așa natură îneît tova
rășii care vor lua cuvîntul să-și 
spună cit mai pe larg părerile 
privind felul în caro se desfă
șoară munca, problemele ce se 
ridică în viața satelor, asupra 
a ceea ce trebuie să facem pen
tru a îmbunătăți activitatea vi
itoare. De aceea, s-a avut in 
vedere să fie formate 20 de 
comisii în cadrul cărora să se 
dezbată amănunțit problemele 
și să dea posibilitatea partici
pării la discuții unui număr cit 
mai mare de secretari de partid 
și de președinți de consilii 
populare.

Astăzi și joi vor avea loc lu
crările conferinței în plen. Mîi- 
ne se va lucra pe comisii. Sper 
că participanții Ia discuții vor 
vorbi cit mai deschis, cit mai 
clar, și vor spune lucruri cit 
mai aproape de realitate. A- 
ccasta este o conferință de lu
cru, nu o ședință festivă, și 
vrem să dezbatem problemele 
in acest spirit.

★
în domeniul muncii de educație 
și formare a conștiinței socia
liste a țărănimii" ; iar tovară
șul Petre Blajovici, membru, 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația lo
cală — expunerea: „Măsuri pen
tru înfăptuirea hotărîrilor con
ferinței naționale a partidului 
privind sistematizarea și dez
voltarea economico-socială a 
comunelor și satelor11.

(Continuare fn pag. a 4-a) 

pentru mobilizarea comuniști
lor, a celorlalți oameni ai mun
cii de la sate la înfăptuirea 
complexului de măsuri stabilit 
de conducerea partidului și sta
tului.

Realizările dobîndite pînă în 
prezent nu sînt însă pe măsura 
posibilităților de care dispun 
comunele noastre, a eforturilor 
făcute de partid și de stat pen
tru dezvoltarea acestora. Prin
cipalul neajuns în activitatea 
multor comitete comunale de 
partid constă In faptul că ele 
nu au reușit să conducă în mod 
corespunzător activitatea econo
mică, socială, să îndrume orga
nizațiile de partid din coopera
tivele agricole, astfel incit a- 
cestea să intervină mai eficient 
pentru dezvoltarea producției 
vegetale și animale.

(Continuare In pag. a 3-a)

Seară 
de poeme 
închinată 
Republicii

Apropierea datei de 30 decem
brie, — zi in care întregul nostru 
popor sărbătorește a 24-a ani
versare a proclamării Republi
cii — prilejuiește, ca în fiecare 
an, o scrie de manifestări cul- 
tural-artistice destinate să cin
stească mărețul eveniment.

In cadrul acesta se înscrie și 
SEARA DE POEME ÎNCHINA
TE REPUBLICII, acțiune orga
nizată de către Casa de cultură 
din Petroșani și cercul literar 
..Minerul ', care va avea loc la 
sediul „Intim-Club" al Casei 
dc cultură, în ziua de 23 decem
brie a.c., la ora 18.

In continuare va fi prezen
tată o gală de filme realizate 
dc cinccluburile din Valea Jiu
lui, între care amintim pelicu
lele : „Sens unic1, ..Reportaj din 
Lupeni", „Făuritori dc coloane" 
și „Diagramă".

Sînt invitați să participe toți 
iubitorii de literatură și cine
filii din municipiu.

Va urma un program distrac
tiv pentru tineret.

In pagina 2-a'
In condițiile programului 

de lucru de 6 ore

Nici un rabat 
de la normele 
de securitate 

a muncii I

Programul de educație 
comunistă în acțiune

PRIMELE REZULTATE
INTERVIUL NOSTRU
Interlocutor : WILHELM NEAG, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Lupeni al P.C.R., 

președintele Consiliului popular orășenesc

Istorica expunere a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, dez
baterile de înaltă responsabili
tate din cadrul Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
au scos în relief cu o nebă
nuită forță de exprimare ca 
sarcină permanentă a tuturor 
organelor și organizațiilor dc 
partid, una din problemele car
dinale ale civilizației socialiste 
— educarea și formarea omu
lui de tip nou, caracterizat 
printr-o atitudine înaintată față 
de muncă și societate. Acestui 
proces educativ dc o vastitate 
fără seamăn îi este consacrată 
întreaga forță, întreaga capaci
tate creatoare a partidului. De
sigur este vorba de un proces 
care necesită un efort continuu, 
o multitudine de acțiuni; un 
proces dc durată ale cărui roa
de vor fi vizibile după înlătu
rarea tuturor manifestărilor 
contrare eticii comuniste.

Pentru a afla amănunte des
pre primii pași înfăptuiți pe 
calea ridicării muncii politico- 
ideologice și cultural-educative 
de masă pe o treaptă superioa
ră, ne-am îndreptat din nou a- 
tenția asupra unei organizații 
orășenești de partid, recunos
cută prin capacitatea ci mobili
zatoare, și anume, cea- a ora
șului Lupeni. Discuția purtată 
cu tovarășul Wilhelm Ncag, 
prim-secretar al comitetului o- 
rășcnesc de partid, a fost o- 
rientată din capul locului înspre 
experiența acumulată de comu
niștii lupeneni, înspre modul în 
care vastul program de educa
ție comunistă a intrat dc acum, 
în acțiune.

— Vă rugăm, tovarășe 
Ncag, să ne uorbifi despre 
aefiunile întreprinse pe li
nia ridicării conștiinței so
cialiste a membrilor de 
partid, a tuturor onnienilor 
muncii, a educării comu-

In ziua dr 21 decembrie 1971 
n avui loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată dc tovarășul Nicolae 
CeauȘcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței s-a exami
nat activitatea cconomico-fin in
elară a cooperativelor agricole 
dc producție.

Contitctui Executiv a apreciat 
că măsurile cu privire la îm
bunătățirea organizării, planifi
cării și conducerii agi i< ulturii, 
organizarea consiliilor inlcrco- 
opcralistc, introducerea acordu
lui global, asigurarea unui ve
nit lunar minim garantat mem
brilor cooperatori, adoptate la 
plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1970, au contribuit la 
obținerea in acest an a unor 
producții și venituri sporite în 
agricultura cooperatistă.

Ca rezultat al sprijinului 
dat de stat pentru dezvoltarea 
bazei tchnico-inatcrialc, livra
rea unor cantități sporite de 
îngrășăminte chimice, semințe 
selecționate, acordarea dc cre
dite pentru investiții și produc
ție, precum și a muncii depuse 
de membrii cooperatori in a- 
nul 1971, cooperativele agricole 
au obținui cea mai marc pro
ducție de la încheierea coopera
tivizării. cu o creștere de 29 
la sută față de 1970 și cu 18 la 
sută mai mult dccîf realizările 
medii din perioada cincinalului 
trecut. Producția dc cereale din 
acest an depășește cu 1,2 mi
lioane tone realizările medii 
din perioada 1966—1970.

Pe baza livrării la fondul

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

EXPLOATAREA
Colectivele oameni

lor muncii din muni
cipiul nostru obțin in 
aceste zile noi și im
portante succese in 
îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan 
din primul an al cin
cinalului. In schimbul 
IV al zilei de 21 de
cembrie, vrednicii mi
neri ai celei mai mari 
exploatări carbonifere 
din bazin - Lupeni - 
au raportat ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI A- 
NUAL LA PRODUC
ȚIA DE CĂRBUNE 
BRUT.

Din marile frontale 
ale minei modern uti
late cu complexe de 
abataj, cu combine, cu 
echipament de susți
nere hidraulică au fost 
extrase in perioada 1 
ianuarie - 20 decem
brie a.c. aproape 
54 000 tone de cărbu
ne cocsificabil, ceea ce 

niște in spiritul măsurilor 
desprinse din documentele 
plenarei din noiembrie.

— înainte dc a mă referi la 
sarcinile propriu-zise ce stau in 
fața organizației noastre orășe
nești vreau să remarc, ca o 
nouă dovadă a grijii pe care 
partidul și statul o poartă mi
nerilor, măsura luată, recent, 
pentru extinderea la toate mi
nele a programului de lucru re
dus, de 6 ore. Aparent, între 
aceste două probleme s-ar pu
tea spune că nu ar exista vreo 
legătură. Dar ea există și este 
de o importanță esențială : mi
norii vor avea timp mai mult 
pentru propria lor educație, 
pentru desăvîrșirea propriei lor 
formații spirituale, deschizindu- 
se o nouă cale dc afirmare a 
personalității lor.

Comuniștii din orașul nostru 
au dezbătut cu multă respon
sabilitate sarcinile trasate dc 
partid în domeniul muncii po- 
litico-ideologice și cultural-edu
cative. Ca o continuare a dez
baterilor din organizații — pu
ternic însuflețite de spiritul 
combativ promovat de secreta
rul nostru general — au fost în
treprinse o seamă de măsuri, 
s-au desfășurat o seamă de ac
țiuni. Comuniștii au devenit 
mai exigenți, mai combativi fa
ță de manifestările retrograde 
din jurul lor, le combat cu fer
mitate, dovedind că înțeleg 
înaltul mesaj al partidului. Este 
o primă constatare despre pașii

I. M.

(Continuare in pag. a 4-a)

I.C.P.M.II. Petroșani. La 
planșetă proiectanta Maria 
Varga in execuția unor de
talii la un proiect.

Foto: 1. UCU 

central al statului a unor can
tități sporite dc griu, porumb, 
sfeclă dc zahăr, cartofi, legu
me, carne, lapte și a măsurilor 
do majorare a prețurilor de 
contractare la unele produse a- 
gricolc, veniturile bănești ale 
cooperativelor agricol* au cres
cut in 1971 cu peste 19 la sută 
comparativ cu emil precedent.

Comitetul Executiv a consta
tat că, deși pe ansamblu au 
fost obținute rezultate bune, un 
număr dc unități agricole co
operatiste, îndeosebi dintre cele 
situate in zona dc deal, nu au 
realizat 'producții și venituri 
la nivelul posibilităților dc care 
dispun, fapt care nu a permis 
realizarea fondurilor necesare 
activității productive, cit și re
tribuirii cooperatorilor pentru 
munca depusă. Totodată, un nu
măr dc cooperative au de a- 
chitat credite restante de mai 
mulți ani. unele de peste 10 
ani. Această situație influen
țează, an de an, negativ asupra 
activității acestora.

Pentru a veni in ajutorul co
operativelor care se găsesc in 
situațiile arătate, pentru a Ic 
da posibilitatea să asigure re
tribuirea cooperatorilor cu mi
nimum garantat și, in același 
timp, să poată finanța activi
tatea de producție. Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
hotărit următoarele :

— anularea restituirii unor 
credite în suină de 1 150 mili
oane lei acordate dc stat în pe
rioada anterioară anlilui 1968 și 
scadente la plată în anul 1972 :

— alocarea <lc la bugetul de

MINIERĂ
reprezintă aproape 
10 000 de tone date 
de colectivul minei 
peste angajamentul 
asumat pe acest an in 
întrecerea socialistă.

Valorosul succes 
poartă amprenta stră
daniilor și dăruirii pa
sionate in muncă a 
tuturor colectivelor de 
mineri din sectoarele 
exploatării, din rindul 
cărora se situează in 
frunte sectoarele IV și 
V care au îndeplinit 
de citeva zile planul 
de producție pe acest 
an avind extrase deja 
suplimentar sarcinilor 
anuale pină in data 
de 20 decembrie 
13 500 și, respectiv, 
900 tone de cărbune, 
urmate de sectorul III 
care a înscris pe gra
ficul întrecerii socialis
te o depășire de pes
te 7 000 tone și de

sectorul VI cu peste 
6 000 de tone date 
peste plan, de la în
ceputul anului, fapt 
ce le va permite și lor 
să devanseze cu citeva 
zile realizarea preve
derilor de plan pe 
primul an al cincina
lului, să îndeplinească 
cu cinste angajamen
tele luate.

Cu o dotare tehnică 
de prim rang la fron
turile de lucru, cu o 
organizare a produc
ției și a muncii in con
tinuă perfecționare, cu 
mineri vrednici ca E- 
roul Muncii Socialiste 
PETRE CONSTANTIN, 
ION ONUȚ, CON
STANTIN SIROP, MI
HAI CIRDEI, IOAN 
SOLOMON, VASILE 
RUSU, NICOLAE GA- 
VRA și mulți alții, cu 
un corp tehnico-ingi- 
neresc plin de iniția-

Sfîrșit de an în
încă un sfîrșit de an a fost 

încheiat cu succese frumoase, 
pe măsura tradiției, de către 
membrii brigăzii conduse de 
Alexandru Laszlo de la mina 
Paroșcni. Meritele se datoresc 
hărniciei minerilor, conștiinței 
cu care întreaga brigadă a în
țeles să răspundă pentru exe
cutarea unor lucrări de inves
tiții de strictă necesitate la des
chiderea a noi fronturi de căr
bune în anul 1972. Este vorba 
de săparea și bctonarca galeriei 
direcționale dc transport dc la 
orizontul 535 înspre frontu

rile dc cărbune din blocul VI.

A VENIT
Dacă cineva ar reuși să facă 

un inventar al tuturor ginduri- 
lor de vacanță ale celor apro
ximativ 25 000 de elevi și stu- 
denți din Valea Jiului, acestea 
ar părea surprinzător de „să
race" : tabere de schi, tabere 
de odihnă sau... acasă,

Și totuși, fiecare din ei au 
proiectele lor, gindurile lor pe 
care ingeniozitatea și insisten
țele reporterului nu le va afla 
vreodată. Așadar a venit va
canța, cu mai puțină zăpadă 
ca de obicei. Dar Institutul me-

stat a sumei dc 350 milioane 
Ici pentru a sprijini unele co
operative agricole să-și achite 
contribuția la Casa de pensii 
pentru anul 1971;

— acordarea unui credit, de 
pînă |a 500 milioane Ici. ram
bursabil in anul 1972, coopera
tivelor agricole de producție ca
re au livrat produse pe bază 
de contract la fondul de stat, 
pentru plata retribuirii cuvenite 
membrilor cooperatori in raport 
cu munca efectiv prestată.

< omitetul Executiv a trasat 
sarcini Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
dc Producție, Băncii pentru A- 
gricultură și Industrie Alimen
tară, consiliilor populare și co
mitetelor Județene de partid să 
sprijine cooperativele agricole 
în stabilirea și aplicarea unor 
măsuri eficiente pentru dezvol
tarea producției și îmbunătă
țirea activității lor rconomko- 
financiarc.

Comitetul Executiv iși expri
mă convingerea că acest impor
tant ajutor acordat unui mare 
număr dc cooperative va con
stitui pentru membrii cooperati
velor respective, pentru toți co
operatorii un nou imbold pen
tru executarea la timp a tutu
ror lucrărilor, pentru sporirea 
producției agricole și a veni
turilor cooperativelor, aducind 
astfel o și inai marc contribuție 
la realizarea hotărîrilor Congre
sului al X-lca al partidului, la 
înflorirea patriei noastre socia
liste.

LUPENI
tivă și pasiune in îm
brățișarea noului, co
lectivul minei condus 
cu competență de co
mitetul de partid și 
sprijinit de comitetul 
sindicatului și comite
tul U.T.C., a reușit să 
se afirme cu realizări 
la înălțimea exigențe
lor eficienței economi
ce. Datorită strădani
ilor pentru folosirea 
maximă a capacități
lor de producție și a 
timpului de muncă, 
întărirea disciplinei de 
producție, valorificarea 
bogatelor resurse teh
nice și organizatorice 
de care dispune co
lectivul, productivitatea 
muncii realizată pe 
cele 11 luni trecute 
din acest an a atins 
pe exploatare 1,869 
tone/post, ceea ce 
întrece cu 21 kg/post 
nivelul indicatorului 
planificat.

brigada Laszlo
Pînă la sfirșitul anului h-îgada 
lui Alexandru Laszlo va rea
liza 1 500 mc, respectiv, 110 
ml galerie peste prevederile 
planului.

L-am întrebat pe tinărul bri
gadier cine s-a evidențiat în 
mod deosebit din cadrul brigă
zii. Răspunsul a fost rostit fără 
ezitări: Toți. Fapt pentru care 
ne facem datoria de a insera 
numele acestora i loan Deghi, 
Silvestru Simon, Iacob Negru- 
șa, Martin Alecu, Gheorghe A- 
mariei, Constantin Dan, Stancu 
Sccu, Vasile Laiu, Ion Radu, 
Mihai Butnariu și Iosif Tămas,

VACANȚA
teorologic pare să țină cu șco
larii așa incit anunță pentru 
zilele următoare... ninsori abun
dente. Săniuțele nu vor rămîne 
ruginite in pod sau după ușă. 
Și cite batiste fluturate prin 
gări, ciți ochi strălucitori anun- 
țind zăpezi așteptate, piscuri 
inexpugnabile așteptindu-și cu
tezătorii alpiniști I Bibliotecile 
vor fi luate cu asalt, la fel să
lile de spectacole. Apoi Anul 
nou. Și din nou la școală. A- 

șadar, a venit vacanța I

Luda. STROCK

Comitetului.de
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In condițiile programului de lucru de 6 ore

Uiți iii ralul It 1 H!l! Ill Mill® i ■III!

ii

După cum s-o moi scris, în- 
cepind de Io 6 decembrie 1971, 
visul minerilor dintotdeouno de 
o lucra un număr moi redus 
de ore in mediul nociv din o- 
dincurile subpâmintene și de a 
rechzo normele și ciștigurile in 
condiții de muncă superioote, 
o devenit o realitate. S-a trecut 
Io lucrul pe 4 schimburi cu 
durato de 6 ore io toate locu
rile de muncă din subteran. Ce 
înseamnă ocesl pas, am puleo 
spune istoric, în viața minerilor 
noștri î Inseomno 2 ore in plus 
ciștigate pentru o se dedica u- 
nor activități in oer libet, pen
tru o se odihni in mijlocul fami
liei, ași reface forțele, înseam
nă posibilități moi mari de cu
noaștere o noutăților in toote 
domeniile, de instruire și de ri
dicare a nivelului lor cultural 
și de civilizoție.

Pentru o se ajunge inso Io o- 
plicoreo acestui program a fost 
necesor să se odopte o serie de 
măsuri tehnice, organizatorice 
și politice pentru reducereo tim
pilor neproductivi Io fronturile 
de lucru, in cșo măsură incit 
în timpii disponibili să se poa
tă realiza sarcinile de plan ce 
revin fiecărei brigăzi.

Dacă însă pentru toate locu
rile de muncă s-ou stabilit pro
cedee și măsuri precise pentru 
reolizardo sorcinilor de plan, a- 
cesleo nu pot fi volobile decit 
dacă sînl reolizote în condițiile 
prescrise de normele departa
mentale de protecție o muncii. 
Subliniem oceostă cerință de- 
oorece, atunci cind se produce 
un occident, pe lingă faptul că 
muncitorul respectiv suportă gra
ve consecințe și este scos din 
producție. în același timp o se-

rie de codre tehnice sini ongie- 
note în cercctoreo couzelor pro
ducerii ocldentului și întocmirea 
actelor necesare, etc. timp in 
care aceste codre ar putea re
aliza lucruri folositoare pentru 
îmbunătățirea permonentă a 
procesului de producție sou oile 
activități utile întreprinderii, so
cietății.

Cu toote că, o dotă cu tre

ți cișligul. Dcoscmeneo, nu se 
vo putea icolizo producția pto- 
nificato dintr-un schimb la un 
loc de munco, dacă pușcoreo 
se Incc in reprize cu amorse 
inslonlonee sau se lucreozo la 
tăiere cu ciocanul de abataj, 
dotorito apariției metanului co 
urmore o unui aeroj defectuos. 
La fel nu se vo putea pușca la 
timp frontul sau se va pușca cu

0 conduită exem
piară în muncă

din partea tuturor, la toate 
de lucru!fronturile

cerea la lucrul in schimburi de 
6 ore, s-ou stabilit noi măsuri 
de protecție a muncii necesore 
pentru desfășurarea procesului 
de producție in condiții norma
le — fără pericol de accidenta
re și ovorii — aceste măsuri, 
pentru a-și atinge scopul, tre
buie oplicote Io timp și cu re
zultate bune. Este absolut ne
cesar aceasta pentru că in za- 
dor s-o stabilit, să zicem, 2 ore 
pentru evacuarea cărbunelui de 
la un abotaj sau oltul, docă se 
vo produce deraierea trenului 
de vogonete. ca urmare a ne- 
intreținerii liniilor ferate, briga
da tot nu se va încadra în ci
clul de operațiuni, nu-și vo pu
tea realiza norma de producție

intirziere, docă artificierul nu va 
controla locurile de munco la 
începutul schimbului, pentru a 
indica șefilor de schimb sarcini
le obligatorii ce le revin in ce 
privește susținerea, precum și a- 
precierea necesarului de explo
zivi în schimbul respectiv. Intîr- 
zierea unor lucrări datorită lipsei 
de prevedere, deraierilor și ca- 
romboolelor pe traseele de trans
port sau neglijențelor în oera- 
jul porțiol, duce întotdeauna la 
scurtarea timpilor oferenți altor 
lucrări și în special susținerii, 
neglijențe core dacă uneori nu 
se soldează cu accidente, duc 
totuși în mod sigur Io reduce
rea profilelor și in mod implicit 
la scăderea productivității mun

cii. lată de ce, rcspcctaieo o- 
bligoțiilor ce revin tuturor mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor unităților C.C.P. în ceco ce 
privește piolecția muncii, trebuie 
să înceapă de la gura minei - 
la Intrarea în șut și să înceteze 
numai Io ieșirea din mină.

Personolul tehnico-ingineresc, 
și în speciol maiștrii, in condi
țiile schimbului de 6 ore, tre
buie să dea mai multe îndru
mări Io locul de muncă — cu 
competență — și să lose pe sea
ma supraveghetorului aprovizio
narea cu vagonete goale și 
transportul trenurilor cu cărbu
ne. Pentru a avea un transport 
continuu, nu este nevoie de 
prezența maistrului miner in 
galerie, ci de echipe de între
ținere plosote la timp, iar mais
trul să fie tot timpul prezent la 
locurile de muncă - acolo un
de se hotărăște realizarea sar
cinilor de plan — pentru a in- 
drumo brigăzile in organizarea 
lucrului și o urmări respectarea 
procesului tehnologic de extrac
ție și o normelor de securitate 
o muncii. Se cere o conduită 
exemplară în muncă din partea 
tuturor, Io toate fronturile 
lucru din subteran !

Eliminarea strangulărilor 
procesul de producție prin 
treținerea căilor de acces

f 
i
s
i

I
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transport in cele moi bune con- 
dițiuni, respectarea cu strictețe 
a tuturor măsurilor de protecție 
o muncii vo duce, în mod sigur, 
otit la reducerea numărului de 
accidente dar și la realizarea 
ritmică a pionului de producție.

Ing. loan AVRAMESCU 
serviciul control protecția muncii 

C. C. P.

Noi stafii->

de incărcat

INTERDICȚII

metanometre
La nunele Văii Jiu

lui se iac noi și noi 
pași in direcția creș
terii gfadului de se
curitate a muncii în 
subteran. Dotarea u- 
nităților miniere cu 
instalații și aparataje 
pentru detectarea ga
zelor de mină (CH.,) 
se îmbogățește con
tinuu. In ultimul 
timp au fost instala
te la exploatări un 
număr de 4 moderne 
stații de incărcat me
tanometre, în vede
rea punerii în func
țiune a noilor relee 
de metan cu alarma
re „SȘ-2-.

Noile stații au fost 
instalate la minele 
cele mai grizutoase 
din bazin și anume : 
o stație la Uricani, 
două la Lupeni și 
una la Pelrila. Sta
țiile de încărcat me
tanometre de tipul 
„Zariat-Mu sini con
struite la nivelul teh
nicii mondiale, avînd 
reglaje automate de 
stabilizare a tensiunii 
de alimentare, ceea 
ce asigură o încăr

care optimă a rele
elor de metan.

Pînă la sfirșitul a- 
cestui an, exploată
rile miniere vor fi 
dotate cu un lot de 
800 relee de metan, 
care vor completa 
zestrea abatajelor Văii 
Jiului cu tehnică mo
dernă de control. 
Noile relee lărgesc 
posibilitatea de con
trol a atmosferei din 
subteran, prin aceea 
că aceste aparate de
tectează în mod per
manent concentrațiile 
de CH/t din subteran 
și semnalizează optic 
depășirea limitelor 
periculoase. Aceste 
relee vor fi puse în 
funcțiune în prima 
lună a anului viitor.

Capacitățile de în
cărcat metanome
tre vor crește în 
continuare, pînă la 
sfirșitul acestui an 
fiind prevăzut a se 
completa dotarea u- 
nităților C.C.P. din 
bazin cu încă 5 sta
ții de încărcare de ti
pul celor mai sus a- 
minlite.

Nu intrați în lucrările 
miniere oprite și marcate cu 
semne vizibile (cruci) de in
terzicere a accesului;

♦ Maiștri mineri ! Cînd 
concentrația metanului la lo
cul de muncă este de peste 
2 la sută se oprește lucrul 
la front, se evacuează perso
nalul în curentul de aer 
proaspăt și se iau măsuri de 
reducere a acumulării de 
CH'. sub limitele periculoase;

♦ Nu uitați ! Tăierea stîl- 
pilor de lemn la prăbușire 
este admisă numai cu apro
barea scrisă a șefului de sec
tor;

♦ Artificieri ! La lucrările 
de pușcare respectați distan
ța minimă de 100 m de la 
frontul de lucru și pînă la 
locul de declanșare a explo
ziei;

♦ La transportul pe liniile 
ferate din subteran, distanța 
minimă între pereții sau ta
vanul lucrării miniere și în
tre materialul rulant, trebuie 
să fie de cel puțin 20 cm;

♦ La transportul manual

pe galerii, vagonetarii vor 
păstra între ei distanțe de 
cel puțin 10 m Ia pante pînă 
la 50 la mie și de cel puțin 
30 m la pante de peste 50 la 
mie;

♦ Cuplarea și decuplarea 
vagonetelor se face numai 
cînd trenul staționează în 
galerie;

♦ Transportul în subte
ran prin împingere cu loco
motiva se poate executa nu
mai pe traseele și în condi
țiile aprobate de șeful de 
sector;

♦ Ridicarea vagonetelor 
deraiate cu locomotiva se 
poate executa numai dacă se 
folosesc dispozitivele spe
ciale de repunere pe linie ;

♦ La transportul materia
lelor pe suitor, după ce s-au 
scos din chiblă, materialele 
vor fi depozitate la cel pu
țin un metru de gura suito
rului;

♦ In timpul transportu
lui de materiale circulația 
pe suitor este strict inter
zisă !

INTERDICȚII

La mina Bârbatcni nu
Este cunoscut că îndeplinirea 

indicatorilor de plan depinde 
dc modul cum sini asigurate 
condițiile de lucru la locurile 
de muncă și în special de res
pectarea normelor departamen
tale de protecție a muncii. In 
c- ndițiiLe regimului de lucru 
de 6 ore. aceste deziderate ho
tă, itoare pentru desfășurarea 
normală a activității in subte
ran cresc considerabil.

Cum au fost înțelese noile 
cerințe și exigențe și cum se 
acționează pentru satisfacerea 
lor în unitățile miniere ale 
Centralei cărbunelui ? Să luam 
de exemplu mina Bărbăteni. 
Aici s-au întreprins — ca și la 
alte exploatări — anumite acți
uni preventive și pe linia pro
iecției muncii, în vederea tre
cerii la programul de lucru de 
6 ore în subteran cu o reușită 
deplină în realizarea sarcini
lor de plan. Totuși, aceste 
acțiuni, la Bărbăteni, au fost 
in parte ineficace. De ce?

La controalele efectuate re
cent de diferite organe s-au 
constatat anumite abateri de la 
normele de protecție a muncii. 
Abateri de tot soiul i privind

organizarea procesului dc pro
ducție, în plasarea locurilor de 
muncă, în eșalonarea in timp 
a lucrărilor productive, în asi
gurarea cu cele necesare a 
locurilor de muncă etc. Efec
tul lor negativ nu a întirziat ; 
mina nu și-a realizat planul de 
stat pe această Jună.

Ce se constată la Bărbăteni, 
negativ, pe linie de protecție a 
muncii ? Nu s-au asigurat con
diții optime de transport pen
tru aprovizionarea abatajelor 
din stratul 3, blocul XL Galeria 
direcțională, stratul 3, orizon
tul 783, aferentă acestor abata
je. are un gabarit redus pre
zentând pericol permanent de 
accidentare a persoanelor care 
circulă pe acest traseu. Din a- 
ceastă cauză vagonetele deran
jează pe acest traseu coloanele 
de aeraj parțial și conductele 
de aer comprimat deteriorîn- 
du-le, fapt care duce, în re
petate rînduri, la acumulări de 
metan peste limitele admise de 
norme.

In aceeași situație se află și 
galeria transversală nr. 1 spre 
stratul 5, orizontul 783, suitorul 
colector strat») 3. orizontul

ATENȚIUNE, 

ARTIFICIERI I
Cum manipulați 
explozivul ?

Locomotiva confundată

Datorită energici uriașe pe 
care o dezvoltă, explozivii au

» mare rol in procesul de 
p..)ducție ușurind munca mine
rului, -ajutindu-1 în creșterea 
producției și a productivității 
muncii. Ce mai, această crea
ție a Iui Nobel constituie un 
element important in tehnolo
gia de lucru a mineritului. Ro
lul constructiv, in folosul o- 
inului, al explozivilor este insă 
valabil numai in condițiile de 
respectare a regulilor de secu
ritate și instrucțiunilor in vi
goare la manipularea și păstra
rea lor. In cazul nerespectării 
acestor norme, folosirea explo
zivilor constituie un pericol 
foarte marc pentru oin, puțind 
genera accidente de muncă și 
chiar avarii de mare amploare, 
cum dc altfel s-au intimplat 
multe în istoria mineritului.

Cu toate măsurile care au 
fost luate in ultima perioadă 
de timp la minele Văii Jiului, 
se mai întîlncsc încă destule 
cazuri de nercspectare a nor
melor de securitate la manipu
larea explozivilor și la efectua
rea operațiunilor de pușcare. 
Citeva exemple sînt edificatoa
re. Se știe dc exemplu că fo
rarea găurilor de sondaj are 
drept scop cunoașterea zăcă- 
mintului în imediata apropiere 
a frontului de lucru în care se 
pușcă, precum și existența ga
zelor în masiv, in funcție de 
care se iau o scrie de măsuri 
pentru prevenirea avariilor și 
accidentelor de muncă la puș
care. Această măsură prevăzută 
de normele în vigoare nu a 
fost însă respectată la secto
rul 1 de la mina Bărbăteni, un
de, la stratul 3, orizontul 740, 
maistrul miner Dezideriu Șinca. 
deși a controlat lucrarea res
pectivă, nu a dispus măsuri de 
remediere a deficiențelor exis
tente la loeul de muncă, dc 
forare a găurilor de sondaj.

Folosirea burajului cu apă la 
efectuarea operațiunilor de 
pușcare, stropirea cu apă a 
frontului de lucru precum și 
pulverizarea apei in timpul e- 
xecutării pușcării sînt, de a- 
semenca, măsuri "importante 
prevăzute de N.D.P.M. care au 
drept scop prevenirea explozi
ilor de gaze și dc praf dc căr
bune, paralel cu combaterea 
prafului industrial care prezin
tă și el pericol dc îmbolnăvi
re profesională a muncitorilor. 
Totuși aceste norme elementa
re au fost încălcate de artifi
cierul M. Kacso de la sectorul 
IV al minei Uricani, in timpul 
executării operațiunilor de 
pușcare la galeria de transport 
din partea estică a minei, ori
zontul 500.

Exemple de nercspectare a 
normelor de securitate pot fi 
date și de la sectoarele I și 
III, unde rapoartele artificieri
lor nu se întocmesc cu regula
ritate sau dispozițiile de puș
care se dau fără a se ține cont, 
în unele împrejurări, de pre
vederile N.D.P.M. (cazul secto
rului III).

O altă problemă cu privire

la efectuarea operațiunilor de 
pușcare in subteran este a- 
ccca a modului de inițiere. Este 
știut că inițierea găurilor de 
mină încărcate cu explozivi sc 
poate face instantaneu sau cu 
intirziere, aceasta depinzind de 
concentrația gazelor la locul de 
muncă precum și de alte con
diții de exploatare. In acest 
caz trebuie avut în vedere pe
rioada de intirziere, sau așa- 
zisa perioadă dc inducție care 
nu este altceva decit timpul ne
cesar pentru ca metanul, în 
contact cu sursa de aprindere, 
să dea naștere la explozie sau 
aprinderea amestecului aer 4- 
Cllv Normele departamentale 
de protecție a muncii reglemen
tează și această problemă, insă 
prevederile normelor nu se res
pectă peste tot. La mina Pa- 
roșeni, dc exemplu, dispozițiile 
de pușcare deși se dau co
rect, nu tot așa se și aplică. 
Bunăoară, în sectorul I, in zi
lele de 1, 3 și 19 decembrie 
a. c., artificierii Aurel Lefter, 
Gheorghc Maxim și Vasilc Mo
rarii nu au respectat dispoziția 
de pușcare dată dc conduce
rea sectorului și aprobată de 
conducerea minei, inițiind în
cărcătura de exploziv cu mică 
intirziere și nu instantaneu cum 
prevedea dispoziția respectivă.

Este pozitiv faptul că în a- 
ceastă situație conducerea mi
nei, comitetul dc partid și co
mitetul sindical dc la această 
mină au luat măsuri dras
tice împotriva artificierilor in 
cauză.

Accidente s-au intimplat și 
se pot intimpla și în cazul 
nerespectării plasării corecte a 
posturilor dc pază în căile de 
acces spre locul de muncă unde 
sc execută operațiuni dc puș
care, sau in cazul cînd nu so 
respectă distanța de unde se 
declanșează explodarea Încărcă
turii de exploziv, precum și in 
cazul cind din zona unde se 
pușcă nu se retrag muncitorii 
în punctele prevăzute prin dis
poziția de pușcare. Abateri 
de acest gen s-au semnalat la 
mina Lonea. Aici artificierul 
Iosif Na vracii a efectuat ope
rațiuni dc pușcare la abata
jul nr. 81 fără a ține cont de 
aceste reguli, pușcind de la 
60 metri in loc dc 100 m și fără 
a pune pază la orizontul de 
bază, fără a evacua muncitorii 
din zonă iar totodată inițiind 
încărcătura dc exploziv din cu
rentul de aer viciat. Acest caz 
de încălcare gravă a N.D.P.M., 
ca și celelalte mai sus enume
rate, trebuie să fie semnale de 
alarmă pentru conducerile sec
toarelor și ale minelor. Pentru 
combaterea acestora e necesar 
ca, pe lingă intensificarea pro
pagandei de protecție a muncii, 
să sc formeze o puternică și 
intransigentă opinie dc masă in 
colectivele oamenilor muncii 
din unitățile noastre miniere.

Ing. Ioan STO1CESCU 
serviciul control protecția muncii 

C.C.P.

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

s-an înțeles, oare, întrntoînl noile exigențe ?
700—783 și galeria direcțională 
stratul 5, orizontul 783.

La abatajele din stratul 5, 
blocul XI, orizontul 783—826, 
căile de acces au intrat în pre
siune, fapt pentru care aceste 
locuri de muncă au fost oprite 
plnă la remedierea deficiențe-' 
lor, ceea ce s-a soldat, firește, 
cu pierderi de producție. Din 
această cauză nu s-a putut res
pecta nicj programul de lucru 
pentru trecerea peste axul co
lector și punerea în funcție a 
noilor panouri din stratul 5. 
Deci, dereglări ale procesului 
d« producție, in realizarea sar
cinilor de plan și în perspecti
vă...

La anumite locuri de muncă 
s-au constatat abateri grosola
ne de la normele de protecție 
a muncii. Astfel, au fost de
pistate de organele de control 
concentrații de 1,6 la sulă me
tan în profil, în galeria direc
țională stratul 5, orizontul 700, 
din cauză că ventilatorul a fost 
oprit. S-a constatat că nu -se 
respectă monografia de armare 
la abatajul cameră nr. 1 din 
stratul 3, blocul XI în care lu
crează brigada lui C. Varga,

în galeria direcțională stratul 
3, orizontul 745 unde este pla
sată brigada lui Alex. Marian, in 
abatajul panou scurt pe încli
nare stratul 5, blocul XI al 
brigăzii lui Nicolae Tomolea. 

S-au constatat foarte multe 
încălcări ale N.D.P.M., lipsuri, 
defecțiuni și pe linie electro
mecanică. Electricianul Radu 
C. Ioan a fost găsit lucrînd 
sub tensiune la un întrerupător 
A.C. 3, la stratul 5, orizontul 
783. Din cauza neîntreținerii 
corespunzătoare a utilajelor s-au 
produs multiple stagnări în 
procesul de producție.

Conducerea minei Bărbăteni 
a luut, ce-i drept, o serie de 
măsuri pentru remedierea de
ficiențelor constatate ; le-a edi
tat în scris într-o dispoziție in
ternă, dar care nu au fost în
deplinite în totalitatea lor. De 
exemplu, nu s-a respectat în
tocmirea unui program de lu
cru la abatajul frontal din stra
tul 5, orizontul 783—826 de care 
răspundea inginerul Doru Mi- 
hăilă; graficul de revizie a in
stalațiilor de aeraj parțial la 
sectorul 1 ; numirea persoane
lor care au dreptul să manipu

leze troliilc; elaborarea de in
strucțiuni de lucru pentru tra
see unde se face transport prin 
împingere ; examinarea din 
punct de vedere medical și 
profesional a mecanicilor de 
mașini de extracție, dc loco
motive, semnal iști și cuplători 
la puț — toate acestea avînd 
termenele depășite.

Abateri grave de la normele 
de protecție a muncii s-au con
statat și la sectorul de inves
tiții, unde, în repetate rînduri, 
s-au folosit metode periculoase 
de lucru, mai ales la reprofila
rea galeriilor în vederea beto- 
nării, cînd se eseavau tronsoane 
de 3—4 m în lungime cu ar
mare provizorie, contrar nor
melor in vigoare. Și calitatea 
lucrărilor executate, în unele 
cazuri, nu era corespunzătoare 
în sensul că nu sc umpleau go
lurile din spatele susținerii de 
beton sau nu se respectau pan
tele prescrise în proiect.

Aceste aspecte, de nerespcc- 
tare a normelor departamentale 
de protecție a muncii la ex
ploatarea minoră Bărbăteni, ca
racter cază în general inefica
citatea corpului mediu-tehnic,

și in parte a unor ingineri, în 
executarea controalelor care nu 
iau măsurile cele mai corespun
zătoare pentru asigurarea des
fășurării în cele mai bune con
diții a procesului de producție 
la toate locurile de muncă.

Desfășurarea programului de 
lucru de 6 ore cu rezultate 
bune este incompatibilă cu ast
fel de deficiențe. Iată de ce se 
recomandă colectivului de con
ducere al minei Bărbăteni să 
reanalizeze de urgență, din 
punct de vedere constructiv’, 
activitatea depusă pînă în pre
zent în domeniul securității 
miniere, eliminînd toate aceste 
aspecte negative și cu o con
știință profesională ridicată, să 
rezolve toate problemele de na
tură tehnică și organizatorică 
în vederea desfășurării normale 
a activității de producție și rea
lizării tuturor indicatorilor de 
plan în condițiile respectării eu 
.strictețe a normelor de protec
ție a muncii in subteran.

Ing. Ioan BILLEK 
serviciul control pr lecția 

muncii — C.C.P.
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_ Nu se știe dacă mecanicul de locomotivă dc la mina 
Uricani pe nume Iosif Kelemen are mania confuziei, dwă 
poate omul să deosebească o girafă de scara pompierilor, 
un sifon de trompa elefantului ori găoacea de nucă de un 
transatlantic. Cert este că el a stabilit o performanță unică 
in materie de confuzie. In ziua de 16 decembrie, in timp 
ce strunea pe galerie locomotiva Diesel de mină înmatri
culată in scriptele minei cu nr. 29, a făcut confuzie intre 
ca și un cal. Ce și-a zis el : tot are ea mulți cai... putere: 
ce ar fi s-o încerc ce poale pe post de bidiviu ? Și n-a mai 
stal mult pe ginduri. A luat cu el în cabina locomotivei pe 
însoțitorul de Iren loan Petresc, iar tamponul acesteia l-a 
încălecat lăcătușul de mină de la sectorul III, Ion Țopescu. 
Și dai bice... pe galeria de transport de la orizontul 500 al 
minei...

Aflați in culmea plăcerilor călătoriei clandestine pe 
bidiviul de oțel, ei au uitat că ii pîndesc unele pericole; că 
luind-o la goană, „căluțul" încălecat de ei ar putea fi nă
răvaș lrintindu-i la pămint și călcindu-i sub... roți, lovin- 
du-i de armături ori de conducte in punctele de pe traseu 
cu spații de transport mai înguste ș.a.m.d.

Norocul că au fost treziți la realitate de către organele 
de control, înainte de a fi prea tirziu. de a suferi un ac
cident.

Mai sînt la Uricani amatori de aventuri .Dieselo- 
hipice* pe galerii ? Dacă da, atunci factorii in drept din 
conducerea minei sînt invitați să pregătească niște frine 
zdravene I
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re a mea locomotiva 
Poate circula oricine
Și îmi place cum arată
S-o compar cu un... ciorchine.

Titlul unui nou film polițist, de aventuri? Nu. Dar 
aventuri e vorba. Una singură, insă „tare* — cu nimicI 
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de
mai prejos decit acțiunea plina de primejdii și suspens cu 
transportul nit rogi icerinei din jilmul „Salariul groazei*. S-a 
petrecut tot la mina Uricani (și tot in ziua de 16 decem
brie), la abatajul frontal din stratul 18 de la sectorul III. 
In frontul abatajului au fost incărcate cu explozivi și cu
plate gata pentru inițierea exploziei un număr de 70 găuri 
de pușcare. Timp de 3 (trei!) schimburi găurile nu au fost 
insă explodate, contrar oricăror norme de manipulare și 
păstrare a materialelor explozive.

Aspectul și mai grav al celor întimplate la abatajul cu 
pricina este faptul că acest exploziv „depozitat* in găurile 
de mină a fost lăsat fără pază, nu s-au predat găurile de 
la schimb la schimb persoanelor autorizate de normativele 
in vigoare. Ba mai mult, în timpul celor 3 schimburi de pri
mejdie iminentă pentru viața oamenilor din abataj, s-a
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— Zici ca 70 de găuri 
.Amorsate gata-așteaptă ?
— Cum vezi, însă <le_ trei schimburi 
Găurile stau să... bată !
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permis chiar efectuarea unor lucrări la acel front. Și toate 
aceste grosolane abateri de la normele departamentale de 
protecție a muncii s-au petrecut cu buna știință a artificie- 
îilor care deservesc locul de muncă respectiv, sub ochii 
maiștrilor mineri și îngăduința lor. Ce părere are față de 
toate aceste incalificabil de grave abateri de la disciplina 
muncii și de la prevederile legii, șeful sectorului 111. tehni
cianul Vasile Matei ?

Este de datoria conducerii sectorului să ia cele mai se
vere măsuri pentru întronarea ordinei și disciplinei la lu
crările de pușcare. Această cerință se impune cu atit mai 
mult, cu cit, in sector, abaterile grave de la normele de 
securitate a muncii la manipularea explozivilor și de la 
regulile elementare de pușcare au luat o amploare alar
mantă. De pildă, tot în sectorul III, organele de control 
ale C.C.P. au constatat că la abatajul nr. S artificierul Du
mitru Capotă și-a jtermis să nu folosească burajul cu apă la 
pușcare (care, după cun» se știe, are o mare importanți 
in anihilarea flăcării de explozie), iar declanșarea încărcă
turii de exploziv a făcut-o numai de la o distantă de 50 
m, in loc de 100 metri cit prevăd normele de siguranță 
in vigoare.

Conducerea sectorului III și conducerea minei Uricani 
au obligația să-i trezească urgent la realitate — pînă nu-i 
prea tirziu — și pe acești „cavaleri de tristă faimău ai jo
cului cu normele de securitate a muncii in subteran, cu 
pericolul și cu viața oamenilor !
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A SECRETARILOR COMITETELOR DE PARTID
Șl A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

Rolul organizațiilor de partid și al consiliilor populare 
comunale în conducerea activității economico-sociale

(Urmare din pag. 1)

Din aceasta cauză, cu toate 
condițiile favorabile create in 
urma măsurilor adoptate tie 
conducerea partidului. în mul
te unități continuă să se inre- 
f îs treze producții scăzute, cu 
«msecințc negative asupra po
tențialului economic al aces
tora, a contribuției lor la fon
dul dc stai, la ridicarea veni
turilor cooperatorilor. Comi
tetele comunale de partid și 
consiliile populare au datoria 
să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru aplicarea, 1-cgii 

privire la apărarea, conser
varea și buna gospodărire a 
fondului funciar. împotriva 
oricăror forme de încălcare a 
prevederilor acesteia.

Rezultatele nesatisfâcâ toace 
obținute în producția vegetală 
și animală, în activitatea eco- 
nomico-financiară a multor co
operative agricole reflectă și 
modul în care U.N.C.A.P. și 
nniuni’e cooperatiste județene 
nu acționai pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce li s-au încredin
țat de către partid. In multe 
cazuri, uniunile cooperatiste nu 
se ocupă cu perseverență șl 
eu răspundere dc îndrumarea 
f' sprijinirea îndeaproape a 
cooperativelor agricole, nu aju
tă îndeajuns consiliile de con
du- ere pentru întărirea ordinii 
fi disciplinei în muncă, mobili
zarea membrilor cooperatori, a 
mijloacelor materiale și finan
ciare locale în vederea reali
zării planurilor, pentru păstra
rea și dezvoltarea proprietății 
obștești.

Se impune să acordăm o mai 
mare atenție valorificării re- 
tervelor existente în gospodă
riile populației tradițiilor și 
experienței bogate existente în 
acest sens, astfel incit să spo
rească contribuția, gospodăriilor 
țărănești la fondul de stat, a- 
Ut în zonele cooperativizate. cît 
ți în cele necooperatîvizate.

Sarcini importante revin co
mitetelor de partid și consiliilor 
populare comunale pentru dez
voltarea activităților industria
le. de prelucrare a produselor 
agricole, de construcții și pres
tări de servicii către populație. 
Este necesar ca organele cen
trale și cele județene să orien
teze aceste activități spre valo 
rificarea resurselor specifice de 
care dispune fiecare comună, 
spre realizarea unor produse 
care au desfacere asigurată, să 
clarifice și să rezolve toate as
pectele ce se ridică în legătură 
cu evidența financiar-contabilă 
a unităților noi create.

Cerințele Și necesitățile actu
ale impuse de ritmul creșterii

Măsuri pentru înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale 
a partidului privind sistematizarea și dezvoltarea 

economico-socială a comunelor și satelor
— Expunere prezentată de tovarășul Petre Blajovici —

După ce a făcut o trecere în 
revistă a realizărilor obținute 
de poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în făurirea unui stat so
cialist înfloritor, cu o industrie 
multilateral dezvoltată și o a- 
gricultură în plin proces de 
modernizare, care au asigurat 
condiții de viață tot mai bune 
tuturor oamenilor muncii dc la 
orașe și sate, precum și a pers
pectivelor pe care le deschide 
pianul cincinal 1971—1975, to
varășul Petre Blajovici s-a re
ferit la marile schimbări in
tervenite în structura economi
că și socială a satelor, ca ur
mare a dezvoltării impetuoase 
n economiei naționale, a creă
rii marii proprietăți agricole 
socialiste, dezvoltării bazei teh- 
nico-matcriale a agriculturii, 
sprijinului multilateral acordat 
țărănimii de către stat.

Dezvoltarea economică și so- 
eială a țării, precum și schim
bările adinei survenite în viața 
satelor — a arătat vorbitorul 
— au condus la creșterea ve
niturilor țărănimii, la modifi
carea Înfățișării satului. înce
pui d cu acest an, s-a trecut 
la construirea unor locuin
țe din fondurile stalului 
pentru cadre didactice, medici 
|i alte categorii de specialiști 
și salariat i care lucrează în me
diul rural.

Programul dezvoltării com
plexe pe perioada 1971—1975 a 
întregii vieți economice și so
ciale, precum și liniile direc
toare ale dezvoltării pînă în 
unul 1980 cuprind sari ini dc o 
deosebită însemnătate ce impun 
o intensificare și îmbunătățire 
a activității de sistematizare e 
teritoriului național, a județe
lor, a municipiilor și orașelor, 
comunelor și satelor.

Sistematizarea trebuie să re- 
Bolve toate problemele comple
te legate de creșterea planifi
cată a localităților — determi
narea mărimii optime și a pro
filului social-economic al aces
tora, zonarea funcțională a te
ritoriului, amplasarea judicioa
să a unităților productive, a 
Clădirilor de locuit și social-cul- 
turalc, a terenurilor de sport 
fi recreere, a spațiilor planta

economiei naționale, eforturile 
mari pe care le fac partidul 
și statul nostru pentru dez
voltarea agriculturii cer din 
partea comitetelor vie partid 
comunale, a consiliilor populare 
îmbunătățirea activității de 
conducere a economici locale. 
Tn acest sens trebuie să recu
noaștem că nu dc puține ori 
în munca comitetelor, a birou
rilor, a secretarilor acestora și 
a primarilor se manifestă nea
junsuri și aspecte dc înțelege
re îngustă a atribuțiilor ce le 
revin în domeniul econo
mic. Deseori, activitatea e- 
conomică din comune nu 
este privită Ca un tot unitar, 
închegat și nu sc urmărește 
dezvoltarea armonioasă a aces
tora. Unele comitete dc 
partid comunale și consilii 
populare, ocupîndu-se numai 
de rezolvarea sarcinilor cu
rente. pierd din vedere pro
blemele de perspectivă ale dez
voltării agriculturii, ale vieții 
economice.

In continuare, vorbitorul a 
supus unei analize critice de
ficiențele existente in stilul și 
metodele de muncă ale consili
ilor populare : insuficienta dez
batere a problemelor majore a- 
le dezvoltării economice și so
cial-culturale a comunelor: 1- 
nactivitatea sau delăsarea unor 
deputați, legătura lor slabă cu 
cetățenii ; îndrumarea necores
punzătoare de către unii pri
mari a muncii comisiilor per
manente și comitetelor de ce
tățeni : neglijarea finalizării 
măsurilor stabilite în sesiunile 
consiliilor populare comunale 
și în ședințele comitetelor exe
cutive ale acestora ; persisten
ța unor aspecte de formalism, 
practici învechite, metode biro
cratice în rezolvarea probleme
lor ridicate de viață. Consiliile 
populare, comitetele lor executi
ve manifestă în unele cazuri în
găduință față do cei care în
calcă legile țârii, se fac vino- 
vați dc evaziune fiscală. Față 
de cazurile de încălcare a le
galității socialiste și a discipli
nei financiare și bugetare au 
fost luate, la timp, măsurile 
corespunzătoare de către orga
nele puterii locale. Trebuie in
sistat în continuare pentru or
ganizarea și desfășurarea de ac
țiuni educative, în vederea pre
venirii și combaterii ferme a u- 
nor manifestări de încălcare 
a normelor de conduită și etică 
socialistă.

Organele de partid și de 
stat comunale au în con
ducerea lor cadre cu experien
ță și pricepere, care muncesc 
cu devotament pentru înfăptu
irea politicii partidului și sta
tului nostru.

Cu toate acestea, în munca 
cu cadrele se mențin încă mul
te lipsuri. Organele și organiza
țiile de partid manifestă o in
suficientă preocupare pentru 

te, determinarea rețelei de cir
culație —, urmărindu-se utili
zarea eficientă a terenurilor, 
dotarea cu lucrări tehnico-edi- 
litare și rezolvarea problemelor 
legate de specificul local, de as
pectele estetice și corelarea ca
drului construit cu mediul în
conjurător.

Problemele sistematizării și 
îndeosebi ale sistematizării lo
calităților rurale au fost amplu 
analizate de către Conferința 
Națională a partidului, care a 
stabilit ca sistematizarea comu
nelor și satelor să se efectueze 
în cadrul unui program națio
nal de ansamblu.

La consfătuirea de lucru a 
activului de partid din dome
niu) ideologici și al activității 
politice și cultural-educative, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind importanța activită
ții de sistematizare, a preci
zat că, pe lingă dezvoltarea for
țelor dc producție și repartiția 
■justă a acestora pe teritoriu, 
prin făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate se în
țelege și „organizarea rațională 
și sistematizarea mai bună a 
teritoriului țării noastre, crea
rea de noi centre orășenești și 
organizarea pe baze științifice 
a vieții comunelor și satelor 
patriei, astfel incit să se asi
gure apropierea treptată a sa
lului dc oraș, a condițiilor dc 
viață de la sate dc cele dc la 
oraș". In vederea Îndeplinirii 
acestor sarcini complexe și de 
mare răspundere, Comitetul de 
Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală, împreună cu 
comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București, a ela
borat „Programul general pen
tru organizarea și dezvoltarea 
activității de sistematizare a te
ritoriului și localităților", care 
a fost prezentat spre aprobare 
conducerii superioare de partid 
și de stat. Au fost elaborate 
pînă în prezent, într-o pri
mă fază, studiile și schi
țele de sistematizare pentru 
țoale județele, municipiile, pre
cum și pentru majoritatea o- 
rașelor. A fost întocmit un nu
măr însemnat de detalii de sis
tematizare pentru zone indus

creșterea, selecționarea și edu- 
carca cadrelor. Jn unele 
comune mai există în di
ferite funcții cadre care nu se 
preocupă de ridicarea nivelului 
lor dc pregătire politico-ideolo- 
gică și profesională, nu sînt 
suficient dc receptive față dc 
fenomenele noi, de cuceririle 
științei și conducerii, sc adap
tează greu la condițiile și ce
rințele impuse dc dezvoltarea 
satului socialist, dovedesc lip
să dc inițiativă în rezolvarea 
sarcinilor. Unele cadre cu munci 
de «'onduccrc au manifestat 
tendințe dc căpătuială, de în- 
călcare a legalității, a normelor 
și principiilor moralei socialis
te, au săvfrșit diferite abuzuri 
și acte de necinste.

Conducerea partidului a cri
ticat în repetate rînduri faptul 
că deși femeile dețin o pondere 
însemnată în cadrul populației 
sătești, puține dintre acestea 
sînt promovate in funcție de 
conducere în diferite domenii 
dc activitate.

Multe din neajunsurile mani
festate în activitatea dc partid, 
economică, social-cu lturală și 
edili tar-gospodărească din co
mune ar fi putut fi evitate da
că organele de partid și de stat 
județene s-ar fi preocupat cu 
mai multă grijă dc îndrumarea 
și sprijinirea comitetelor de 
partid și consiliilor populare 
comunale. Trebuie subliniat 
însă faptul că nu întotdeauna 
comitetele județene de partid 
și consiliile populare județene 
își organizează în așa fel mun
ca îneît membrii lor să fie mai 
mult timp prezenți în comune, 
să îndrume nemijlocit organiza
țiile de partid și consiliile popu
lare comunale, să cunoască mai 
bine problemele care se ridică 
și să contribuie efectiv la so
luționarea lor. Nu există sufi
cientă preocupare pentru ge
neralizarea experienței poziti
ve din munca organizațiilor de 
partid și consiliilor populai-e co
munale, pentru instruirea te
meinică și informarea operati
vă a acestora asupra hotărîri- 
lor de partid și de stat, a sar
cinilor ce le revin pentru în
făptuirea lor

In continuare, vorbitorul a 
arătat că realizarea programu
lui stabilit de Congresul al X- 
lea al partidului, înfăptuirea 
obiectivelor planului cincinal 
impun perfecționarea substan
țială a muncii organelor și or
ganizațiilor de partid de la sa
te, creșterea roluzoi lor în con
ducerea întregii activități poli
tice, economice și social-cultu- 
rale. O atenție deosebită trebuie 
acordată sprijinirii organizați
ilor de partid din cooperativele 
agricole de producție și consi
liilor de conducere ale acestora 
în perfecționarea organizării 
producției și a muncii, în ge
neralizarea experienței pozitive 
obținute în aplicarea acordului 
global, în valorificarea su

triale, ansambluri de locuințe, 
zone centrale, care au permis 
amplasarea corespunzătoare a 
investițiilor. De asemenea, 
s-au întocmit studii de siste
matizare teritorială pentru un 
număr de peste 1 500 din cele 
2 706 comune și schițe pentru 
4 500 de sate, precum și nu
meroase detalii de sistematiza
re privind organizarea și dota
rea centrelor civice. A fost sta
bilită vatra satelor pentru a- 
proape toate satele existenter

In expunere au fost relevate 
rezultatele bune obținute, în 
acțiunea de elaborare a schi
țelor de sistematizare a sute
lor, în județele Brașov, Con
stanța, Ialomița, Iași, Ilfov, Ga
lați și municipiul București, 
Brăila, Maramureș, Mehedinți, 
Prahova, Suceava, Timiș, Vaslui, 
precum și rămînerile în urmă 
în acest domeniu în județele 
Cluj, Caraș-Sevcrin, Alba, Arad, 
Gorj, Bistrița-Năsâud, Sibiu și 
altele.

Trebuie să arătăm că, o pe
rioadă îndelungată de timp, or
ganele centrale și locale nu au 
acordat atenția cuvenită siste
matizării comunelor și satelor. 
Ca urmare a criticilor făcute 
de conducerea partidului, în 
ultimii 2—3 ani s-au luat un 
șir de măsuri pentru intensi
ficarea acestei acțiuni.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu po
trivit căreia, în viitorii 15—20 
de ani, urmează să se desfă
șoare o vastă activitate de dez
voltare și sistematizare a lo
calităților rurale, crearea a 
250—300 noi centre urbane, du- 
blîndu-se, astfel, numărul ora
șelor existente.

Ca urmare a studiilor întoc
mite dc consiliile populare ju
dețene, au fost selectate 340 de 
localități care întrunesc-cele 
mai bune condiții și posibili
tăți de dezvoltare în viitor pen
tru a deveni centre economice 
și sociale cu caracter urban. 
Selectarea lor s-a făcut pe ba
za unor criterii orientative, 
cum ar fi : condițiile cadrului 
natural, poziția localității și e- 

perioară a condițiilor materiale 
și forței dc muncă din fiecare 
unitate. Organizațiile dc partid 
trebuie să dovedească o mai 
marc exigență pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă, 
ridicarea responsabilității co
muniștilor și a celorlalți oa
meni ai muncii față de calita
tea lucrărilor executate, dc a- 
părarca și dezvoltarea avutului 
obștesc.

O sarcină importantă a orga
nizațiilor dc partid de la sate 
trebuie să o constituie îndepli
nirea integrală a obligațiilor 
contractuale, dezvoltarea în rîn- 
durilc tuturor țăranilor a răs- ■ 
punderii și datoriei dc a con
tribui la asigurarea fondului 
central, la aprovizionarea popu
lației cu produse agro-nlimen- 
tarc.

Dezvoltarea și diversificarea 
activităților industriale, extin
derea serviciilor și îmbunătă
țirea calității acestora, care să 
contribuie la ridicarea sociul-e- 
conomică a comunei, a nivelu
lui de viață al locuitorilor său 
trebuie, de asemenea, să con
stituie o preocupare constantă 
a organelor și organizațiilor de 
partid dc la sate.

Sarcini de mare răspundere 
revin organelor și organizațiilor 
de partid, de stat, de masă și 
obștești, instituțiilor de învăță- 
mînt și cultură de la sate în a- 
plicarca programului Partidului 
Comunist Român, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie a.c-, pentru îmbună
tățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general de 
cunoaștere și educație socialistă 
a maselor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea noastră 
pe temelia principiilor eticii și 
echității socialiste și comuniste.

Hotărîtor pentru creșterea 
rolului organelor și organizați
ilor dc partid, corespunzător 
cerințelor etapei actuale de 
dezvoltare a societății noastre 
este întărirea organizațiilor de 
partid, a vieții interne a aces
tora, perfecționarea stilului lor 
de muncă, activizarea tuturor 
comuniștilor, ridicarea răspun
derii lor pentru înfăptuirea ne
abătută a politicii partidului. 
Fiecare comunist trebuie să de
vină un militant activ pentru 
propagarea ideilor și politicii 
partidului nostru, pentru mo
bilizarea maselor la transpune
rea în viață a acestora. 1

Exprimăm convingerea că ’ 
schimbul de experiență pe care.’ 
îl vom realiza cu acest prilej,’ 
discuțiile și propunerile ce se 
vor face vor contribui la îm
bunătățirea muncii organizați
ilor de partid, consiliilor popu
lare, organizațiilor de masă și 
obștești, tuturor instituțiilor so- 
cial-culturale, pentru mobiliza
rea cetățenilor de la sate, in ve
derea înfăptuirii mărețului pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în țara noastră.

chiparea tehnică a teritoriului, 
funcțiunile economice actuale 
și de perspectivă, populația și 
viața socială, posibilitățile de 
organizare și dezvoltare a ca
drului construit.

In noile centre cu caracter 
urban se vor putea amplasa 
unități industriale de prelucra
re și valorificare superioară a 
producției vegetale și animale, 
unități sau secții ale unor în
treprinderi republicane sau lo
cale, ale cooperației meșteșu
gărești sau de consum, stațiuni 
de mașini și tractoare, impor
tante instituții social-culturale i 
case de cultură, cinematografe, 
licee, școli profesionale, spi
tale, policlinici, magazine uni
versale, complexe meșteșugă
rești.

In paralel, se vor dezvolta 
și celelalte sate, în special cen
trele dc comună, creîndu-se 
astfel posibilitatea ca toți locui
torii din mediul rural să se 
bucure clin plin de avantajele 
urbanizării.

Totodată, această amplă acți
une va favoriza gruparea trep
tată în localitățile mai mari, 
cu perspectivă de dezvoltare 
și cu condiții mai bune dc via
ță, a locuitorilor din satele 
mici sau dispersate — în care 
nu sc poate face amplasarea ra
țională a obiectivelor econo
mii e și social-culturale, nu se 
pol realiza lucrările edilitare 
necesare și unde nu se poate 
desfășura o viață cetățenească 
și culturală intensă.

Jn îndeplinirea importantelor 
sarcini privind sistematizarea 
rurală, răspunderi deosebite re
vin Comitetelor județene și co
munale de partid, consiliilor 
populare și, in primul rînd, 
primarilor.

Se va urmări folosirea eficien
tă a terenurilor din vatra satu
lui, prin lotizarea lor, in scopul 
obținerii unei densități ridicate, 
urmărindu-se restrîngerca ve
trei salului, aceasta dînd posi
bilitate reducerii cheltuielilor 
dc echipare a localității cu lu
crări tehnico-edi) ilare. In ca
drul schiței dc sistematizare se 
va urinari cu noile locuințe să 

fie rnipate în ansambluri dens 
construite, iar iele amplasate 
în zona centrală să aibă cel 
puțin paitcr și un etaj.

Referatul recomandă să sc fo
losească forme dc cooperare in
tre comune la lucrările edili
tare cum ar fi alimentarea cu 
apă, canalizarea și epurarea a- 
pelor uzate.

Pentru o mai bună desfășu
rare o activității dc sistemati
zare, au hiat ființă comisiile 
de sistematizare comunale, care 
au rolul dc a asigura jxirlicipa- 
rca largă a dcputaților, a con
ducătorilor unităților economice, 
de invâțămînt, dc cultură, de 
sănătate și obștești, a socia
liștilor, precum și a maselor 
largi de cetățeni la această ac
tivitate.

Vorbitorul a evidențiat expe
riența pozitivă în atragerea ma
selor largi dc cetățeni în dez
baterea schițelor de sistemati
zare a comunelor și satelor acu
mulată în județele Hunedoara, 
Covasna, Dîmbovița, Galați, 
Prahova, Argeș, Iași și Ilfov. 
De asemenea, a fost relevată 
colaborarea fructuoasă între or
ganele comunale și proicctan- 
ți, in sistematizarea comunelor 
Mîncciu-Ungureni (Prahova), 
Geoagiu, (Hunedoara), Ponoarc- 
le, Căzăneșt» și Pătulcle (Me
hedinți), Ighiu (Alba), Bolin- 
tin-Vale, Gurbăncști și Comana 
(Ilfov), Balta-Albă (Buzău), 
Dragalina și Lehliu (Ialomița), 
Ciuperccni (Teleorman).

Pe lingă investițiile cu ca
racter economic și social-cul

Sarcinile organizațiilor de partid și ale consiliilor 
poouiare comunale în domeniul muncii de educare 

și formare a conștiinței socialiste a țărănimii
— Expunere prezentată <le tovarășul Miu Dobrescu —

înfăptuirea hotăririlor con
greselor al IX-lca și al X-lca 
ale P.C.R., a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
măsurilor adoptate dc conduce
rea partidului in vederea îm
bunătățirii activității politico- 
idcologice — a spus vorbitorul 
— au determinat eforturi spo
rite pentru continua perfecțio
nare a stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, ale consili
ilor populare, ale tuturor fac
torilor chemați să aplice în 
viață politica partidului .

Se poate spune că—rezulțațe
le- bune dobîndite în acest an 
în realizarea sarcinilor de plan 
în; agricultură sînt în mare mă
sură urmarea unei activități 
politice și organizatorice mai 
susținute.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.C., 
comitetele și comisiile de femei, 
consiliile populare, consiliile de 
conducere ale cooperativelor a- 
gricole de producție, așezămin- 
tele de cultură au acționai pen
tru educarea patriotică și mo- 
ral-celățenească a populației să
tești, pentru formarea și dez
voltarea trăsăturilor omului 
nou, cu o conștiință socialistă 
înaintată, militant activ pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

Cerințele actuale, impuse de 
ritmul creșterii economiei na
ționale, de eforturile mari pe 
care le face partidul și statul 
nostru pentru dezvoltarea agri
culturii, solicită din partea co
mitetelor de partid comunale 
îmbunătățirea activității dc con
ducere a economici locale, în
deosebi a agriculturii și impli
cit reconsiderarea întregii’acti
vități politico-educative de ma
să, sjwrirea considerabilă a ariei 
sale de cuprindere și a forței 
de înrîurire a conștiinței țără
nimii.

Referindu-se în continuare la 
neajunsurile care se mai ma
nifestă în această activitate, 
vorbitorul a subliniat că a- 
naliza critică a activității 
pol i t i co-ideolog ice desfășurate 
la sale scoate în evidență insu- 
ficierita legătură a acesteia cu 
viața. Organele și organizațiile 
de partid nu au pus totdeauna 
în centrul preocupărilor lor o- 
rientarea muncii politice spre 
mobilizarea cooperatorilor și a 
celorlalți lucrători din agricul
tură la muncă, spre dezvoltarea 
în rîndurile lor a unei atitu
dini înaintate față de muncă 
și avutul obștesc.

In propaganda de partid și 
munca politică de nu.să adese
ori sc întîlnește tendința dc 
prezentate simplistă, idealizată 
a stărilor de fapt, de ocolire 
a fenomenelor negative, insu
ficient spirit combativ față de 
neajunsurile în muncă, față de 
mentalitățile și practicile înapo
iate, de manifestările antisoci
ale — furt din avutul obștesc, 
risipă, acte de indisciplină și 
abuzuri, tendințe de căpătuială. 
Se folosesc puțin mijloa
cele și formele care s-au dove
dit eficiente în munca politică, 
cum sînt colectivele de agitatori 
brigăzile artistice de agitație, 
gazetele satirice, comisiile de 
judecată, dezbaterile, procesele 
publice și altele, care exercită 
o influentă directă asupra con
științei oamenilor.

Unele organizații de partid nu 
folosesc cu destulă eficiență 
învățăminlul ideologic, propa
ganda de partid, instituțiile de 
cultură și celelalte mijloace de 
influențare polilico-ideologică 
pentru afirmarea largă în mase 
a concepției materialist-știin
țifice despre lume, penau cum 

tural realizate din fondurile 
statului și ale unităților coope
ratiste, locuitorii satelor noastre 
participă In înfrumusețarea pei
sajului urbanr-tic al localități
lor și la crc.uca unor condiții 
mai bune dc viață prin constru
irea dc locuințe din fondurile 
proprii, prin contribuția în mun
că și în bani In realizarea o- 
bicctivclor social culturale și c- 
dilitarc dc interes obștesc, prin 
spirit gospodăresc și răspundere 
civică. Jn acest sens nu fost 
citate comunele Dragalina (Ia
lomița), Bolintin-Valc, (Ilfov), 
Mîncciu-Ungureni (Prahova) și 
alte comune din județele VII- 
era. Timiș, Neamț, Bihor, Bis- 
trița-Nusăud.

In referat s-a criticat faptul 
că in numeroase cazuri schi
țele dc sistematizare nu au fost 
puse în dezbaterea publică a 
cetățenilor din comună, ritmul 
prea lent dc elaborare a deta
liilor dc sistematizare a centre
lor civice din uncie localități, 
precum și amplasarea nejudi- 
cioasă a unor complexe agro
zootehnice.

Experiența de pînă în pre
zent a arătat că lipsa detaliilor 
dc sistematizare sau nerespre- 
tarea lor dă naștere la greșeli 
în amplasarea investițiilor, gre
șeli greu de îndreptat și une
ori cu urmări nefavorabile a- 
supra condițiilor de viață și dc 
muncă ale locuitorilor comunei.

Menționînd faptul că în nu
meroase locuri sc construiesc 
case fără 'autorizație și uneori 
înafara vetrei satului, expune
rea subliniază necesitatea stric

baterea influențelor concepți
ilor mistice.

In ce privește așezămintele 
culturale, un neajuns caracte
ristic multora îl constituie fap
tul că ele nu au devenit încă 
instituții de educație politică, 
programele lor cuprinzind pu
ține manifestări pentru popu
larizarea și explicarea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru. Este insufi
cientă activitatea lor îd proble
mele educării morale, cetățe
nești a populației.

Dinlotdeauna în satele româ
nești, intelectualii in imensa lor 
majoritate au fost partieipanți 
activi, pasionați, în munca no
bilă de elevare spirituală a 
populației rurale. Și precum, 
dc asemenea, cunoaștem bine, 
intelectualii dintr-o comună se 
puteau număra înainte pe dege
tele unei singure mîini. Astăzi 
în sate lucrează o adevărată 
armată de intelectuali de di
verse profesii. Desigur mulți, 
poate cei mai mulți dintre ei 
își înțeleg integral menirea, 
considcrînd că participarea lor 
la ridicarea universului spiri
tual al maselor ține organic dc 
calitatea lor de intelectuali ai 
orînduirii noastre noi. Dc aceea 
ei sînt înconjurați cu multă sti
mă și respect de concetățenii 
lor, sînt aprcciați în cel mai 
înalt grad de partidul și statul 
nostru.

Trebuie însă tovarăși, să o 
spunem deschis, aici, că avem 
din păcate suficient de mulți 
intelectuali în mediul rural, ca
re dintr-o atitudine de comodi
tate sînt martori pasivi la a- 
ccst vast proces de iluminare 
a vieții satului, care își înțe
leg îngust menirea lor soc ială.

Referindu-se la cauzele nea
junsurilor analizate, vorbitorul 
s-a oprit asupra modului defec
tuos în care numeroase comi
tete de partid și consilii popu
lare comunale s-au preocupat 
de problemele activității poli
tico-educative eși cultural-artis- 
tice.

In multe locuri s-a încetățe
nit în ultima vreme părerea 
profund greșită că organele lo
cale ale puterii de stat au o- 
bligația să sc ocupe doar de 
baza materială a așezămintelor 
de cultură.

Dar, chiar și în ceea ce pri
vește preocuparea consiliilor 
populare pentru asigurarea și 
folosirea bazei materiale a acti
vității cultural-educative, se 
mențin unele neajunsuri. Fără 
a subaprecia eforturile făcute 
în acest sens dc organele loca
le, eforturi concretizate, printre 
altele, în faptul că în ultimii 
zece ani au fost construite prin 
contribuția voluntară a cetățe
nilor peste 2 100 dc cămine cul
turale, nu sc poate trece cu ve
derea că, în prezent, există lip
suri serioase in ceea ce priveș
te dotarea acestor instituții. 
Mai mult de 4 000 dc cămine 
culturale nu dispun dc mobili
erul necesar, peste 2 300 nu au 
aparate dc radio ; televizoare 
există doar în 3 700 unități, 
iar stații de amplificare numai 
în 700.

Cel mai maro neajuns îl con
stituie însă faptul că nici baza 
materială exis icnii nu este ju
dicios folosită. Sînt cămi
ne culturale cu sedii impu
nătoare și aspect oase, cu săli 
de spectacole, mobilier și apa
ratură culturală modernă, care 
stau timp îndelungat închise.

Este pozitiv — a arătat vor
bitorul in continuare — faptul 
că în ultima perioadă se ma
nifestă o grijă sporită pentru 
asigurarea căiuineipi ^ulluiulc, 

tei rf'.pei tări a legislației în 
vigo.nr, a normelor tehnice de 
construcții, a schițelor dc siste
matizare, a arhitecturii locale, 
obligațiile dc control ce revin 
comitetelor executive ale consi
liilor populare comunale, pri
marilor.

Comitetele executive vor tre
bui să impună o strictă disci
plină, căreia să i sc subordone
ze toți cei care execută obiec
tive economice, clădiri sau e- 
(hipări pe teritoriu! comunei.

Comitetele executive ale con
siliilor populare comunale vor 
urmări folosirea contribuției în 
bani și în muncă a populației, 
veniturile ce sc realizează din 
impozitul pe clădiri și din 
alte surse, pentru echiparea 
localităților cu rețele de a- 
limentare cu apă, de cana
lizare, cu instalații de încălzire, 
cu drumuri modernizate și al
tele, în funcție dc necesitățile 
și posibilitățile fiecărei clape.

Sc va acorda, totodată, o a- 
tențic deosebită păstrării și dez
voltării în fiecare localitate 
rurală a unei înfățișări proprii, 
sc vor pune în valoare monu
mentele istorice și dc artă e- 
xislcntc prclucrînd în spirit 
creator tradițiile arhitecturii 
populare locale, evidențiind tră
săturile particulare ale cadrului 
natural înconjurător.

Comitetele executive vor asi
gura întocmirea, încă în anul 
1972, a schițelor de sistemati
zare a localităților rurale care 
au fost propuse a deveni fn- 
tr-un viitor apropiat centre cu 
caracter urban.

din reșeomțele de comună, cu 
cadre care să facă față multi
plelor sarcini din domeniul e- 
ducației și culturii și care să 
Întrunească, în același timp, ca
litățile necesare pentru a înde
plini și funcția de locțiitori ai 
secretarilor comitetelor comu
nale de partid. In multe lo
calități, această problemă nu 
este însă tratată cu răspunde
rea necesara, ceea ce determină 
o mare fluctuație de cadre. Or- 
ganete locale de partid și 
de stat sînt chemați: să ma- 
nucsie mai multă exigență în 
alegerea cadrelor culturale, ur
mărindu-se ca, o dată cu pre
gătirea politico-ideologică și 
profesională corespunzătoare, a- 
ccstca să aibă și pasiunea, în
clinațiile necesare penau acti
vitatea cultural-cducativă.

Organele de partid și de stal 
comunale, folosind din plin ba
za materială și forțele existen
te, trebuie să asigure ca fie
care cămin cultural — în ca
drul căruia va funcționa po
trivit indicațiilor din expunerea 
tovarășului Ceaușescu la ple
nara din noiembrie a C.C. și 
cabinetul pentru științele soci
ale și răspîndirea cunoștințelor 
științifice — să devină un pu
ternic centru de educație co
munistă a maselor, de culti
vare în rîndurile acestora a 
concepțiilor politico-idcologice, 
filozofice și etice ale partidului 
nostru, a trăsăturilor conștiin
ței socialiste, de răspîndire a 
cunoștințelor științifice, de ridi
care a nivelului de pregătire 
culturală și profesională a oa
menilor muncii de la sate.

O preocupare stăruitoare tre
buie să manifeste organele de 
partid și de stat comunale, pen
tru organizarea și conducerea 
propagandei agrozootehnice și 
în mod deosebit a învățâmîntu- 
lui agrozootehnic de masă.

Ocupîndu-se în continuare de 
rolul crescînd al școlii, în lu
mina vastului program de edu
cație socialistă elaborat de 
partid, tovarășul Miu Dobrescu 
a arătat că organizațiile de 
partid, consiliile populare spri
jină insuficient școala în efor
turile făcute pentru a cultiva 
la elevi dragostea față de mun
că, în specia) față de munca 
în agricultură. Practica pe lo
turile atribuite școlilor este a- 
desea organizată defectuos. A- 
telierul-școală este și el nu 
în puține locuri improvizat.

Organizațiile de partid, con
siliile populare, școala trebuie 
convinse că atașamentul față 
de muncă poate fi cultivat cu 
succes, numai organizând bine 
practica, înfăptuind măsurile 
stabilite de conducerea parti
dului în vederea întăririi carac
terului aplicativ al învățămîn- 
tului.

O atenție sporită trebuie a- 
cordată in școală pregătirii po- 
lilico-ideologice a elevilor, cu
noașterii de către aceștia a re
alităților noastre economice și 
sociale in plină ti'ansfurmare, 
a politicii interne și externe a 
P.C.R. Fără a subaprecia im
portanța celorlalte obiecte, ro
lul hotărîtor îl au in acest sens 
disciplinele de științe sociale. 
Organele locale de partid și de 
stat trebuie să controleze în
deaproape felul în care se des
fășoară activitatea la aceste 
discipline, să sprijine acțiunea 
de creare in toate școlile și li
ceele, a cabinetelor de științe 
sociale.

Pentru a realiza în bune con
diții sarcinile educării tinerei 
generații de la sale trebuie să 
perkcțtunăm educația profeso

De asemenea, este necesar ca, 
piuă la sfirșitiil anului 1973, 
să ix elaboreze proiecte fie sis
tematizare teritorială pentru 
loate comunele, schițe de siste
matizare pentru satele centre 
dc comune, precum și pentru 
satele ce urmează să primeas
că investiții mai importante e- 
conomice și social-culturale. 
Pînă la finele anului 1975, tre
buie să se asigure elaborarea 
s'lațelor dc sistematizare pen
tru toate localitățile rurale.

S. E. A. L. și Comisia cen
trală de sistematizare a loca
lităților vor acorda sprijinul 
necesar comitetelor executive 
ale consiliilor populare îndeo
sebi in asigurarea asistenței 
tehnice și a bazei topografice, 
în formarea și perfecționarea 
cadrelor necesare activității de 
sistematizare.

In încheiere, tovarășul Peire 
Blajovici a spus i

Avem convingerea că, întor- 
cindu-vâ la locurile dumnea
voastră de muncă, veți lua toa
te măsurile necesare pentru ca, 
împreună cu toți cetățenii pe 
carc-i reprezentați, să treceți cu 
și mai multă hotărîre la o or
ganizare mai bună a muncii, 
în vederea traducerii în viață 
a politicii partidului, pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor stabilite de Congresul 
a) X-lea, contribuind în acest 
fel la asigurarea bunăstării și 
traiului fericit al poporului nos
tru, obiectiv fundamental al po
liticii Partidului Comunist Ro
mân.

rilor, a educatorilor înșiși. Tre
buie spus că organizațiile de 
partid, consiliile populare n-au 
controlat întotdeauna și n-at* 
luat măsurile corespunzătoare 
pentru ca întregul corp didac
tic să aibă pregătirea politfcc- 
ideolugică corespunzătoare, un 
mod de muncă și de viață care 
să constituie model demn de 
urmat de către elevi.

In același timp, organele oe 
partid și de stat locale au da
toria să asigure sistematic in
formarea cadrelor didaclăe a- 
supra principalelor probleme 
ale politicii interne și externe 
a partidului și statului nustm, 
asupra sarcinilor care stau in 
fața localităților respective. 
Pentru aceasta, secretarii ce
rni tetelor de partid au obliga
ția de a se întilni periodic, lu
nar, cu cadrele didactice. Orga
nele comunale trebuie să ma
nifeste mai multă solicitudine 
față de cerințele și preocupări
le acestora.

Cultivarea dragostei fa(ă de 
munca agricolă ia tineretul să
tesc implică îmbunătățirea ac
tivității politico-educative a er~ 
ganizațiilor U.T.C., 'o atenție 
permanentă din partea consi
liilor populare $i a consiliilor 
de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție pentru or
ganizarea tot mai bună a mun
cii în aceste unități, creșterea 
proprietății obștești a acestora 
și a veniturilor țăranilor co
operatori. Atașarea tineretului 
față de comuna natală, stabi
lirea lui într-o unitate agrico
lă, întoarcerea în sat după ter
minarea studiilor depind hotă
rîtor de atenția pe care o vom 
da perfecționării muncii în 
C.A.P., ridicării economice a 
acestora.

Analiza activității politicc-e- 
ducative desfășurate la sate de
monstrează că organizațiile de 
partid, U.T.C.. comitetele și co
misiile de femei, consiliile 
populare nu au reușit în toate 
cazurile să-și îndeplinească cw 
competență sarcinile, atribuțiile 
și rolul care le revin, că în 
munca lor există numeroase 
deficiențe. Adeseori, în locul 
promovării și stimulării unei 
munci vii și creatoare, s-au în
cetățenit atitudini și metode bi
rocratice, care n-au creat ca
drul necesar afirmării inițiati
velor valoroase.

In lumina programului Parti
dului Comunist Român, adop
tat de plenara din 3—5 noiem
brie a.c. a C.C. al P.C R. pe 
baza expunerii de înaltă limită 
științifică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se impune ca toți 
factorii care au responsabilități 
în acest domeniu, în frunte ca 
organele și organizațiile de 
partid, să militeze neobosit pen
tru transformrea activității e- 
ducative într-o acțiune politică 
vie, dinamică, eficientă.

La Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din noiembrie, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
înfățișat partidului și p»por«- 
lui portretul moral al comu
nistului, al omului societății 
noastre socialiste, a jalonat ma
gistral un adevărat cod al <■ 
ducației și comportării socialis
te și comuniste.

Prin eforturi stăruitoare, prin- 
tr-o acțiune unitară și conver
gentă trebuie să dăm împlinire 
faptică nobilului imperativ 
formare a omului nou, ai cărui 
ixirametri etico-morali sâ 
circumscrie cerințelor puse d« 
conducătorul partidului și 
tuluj nostru, tovarășul Nicotae 
Ceaușescu.
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Conferința pe Iară 
a secretarilor comitetelor 

de partid și a președinților 
consiliilor populare comunale

'Ur’Hfl’-e din pop. I)

In ședința de după-amkuă. 
p r t,i dc t A ji jșul Manca 
MAnescu, membru a! Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. vicepreședinte al Con- 
siliulw de Stat, au început dez
baterile cenerale. Au luat cu
vin tul tovarășii Alexandru Jar- 
nea. secretar ai comitetului 
comunal de partid și primar al 
comune. V :iru. județul Brăila, 
Emil Țepcluș, primar al comu
ne. Rușețu, județul Buzău. Ma
rin Cusmescu, secretar al co
mitetului de partid al comunei 
Vitomirești. județul Olt, pri- 
rnnnn ■orrnirreT- Vasile Zgir- 
cea. secretar al comitetului 
comunal de partid și primar al 
comunei Sarmizcgctusa, județul 
Hunedoara, Maria Georgescu, 
secretar al comitetului de partid 
al comunei Șutești, județul Vil- 
cea, Trofin Simedrea. prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului 
popular județean Cluj. Ion 
Mreneș, primar al comunei 
Șintercag. județul Bistrița-Nă- 
săud. Andrei lani, secretar al 
Comitetului de partid al co
munei Sînzieni, județul Covăs
ită, Gheorghe Grădinaru, secre
tar al Comitetului comunal de 
partid și primar al comunei

Primii pași, 
primele rezultate
(Urmare din pag. 1)

deja tăcuți pe calea sporirii 
combativității partinice, a creș
terii responsabilității comuniste.

— Faceți, vă rugăm, o 
referire concretă.

— Am in vedere, in primul 
rind, sprijinul acordat de co
muniști nu numai la locul lor 
de muncă, ci și in viața orașu
lui, la reușita acțiunilor de de
pistare a tinerilor care nu se 
încadrează in normele de con
viețuire socialistă. Din majori
tatea adunărilor de dezbateri 
Ideologice a reieșit hotărirca co
muniștilor de a nu mai tolera 
tendințele de parazitism pe sea
ma societății. Trecind la fapte, 
au fost reînființate gazetele sa
tirice de uzină; „Transfocato- 
rul" orașului a devenit mai 
activ; cineclubul a pregătit un 
film care va fi prezentat in 
curind in sălile de apel ale u- 
nităților miniere, ca și Ia cine
matograful orașului. In privința 
educației tinerilor iși spun cu
vintul insăși organizațiile U.T.C. 
in sinul cărora manifestările 
străine principiilor societății so
cialiste sint combătute cu fer
mitate.

— După cum știm, in 
prezent continuă și in ora
șul du. dezbaterile • pe do
menii, cu cadrele didactice, 
medico-sanitare, comerț și 
cooperație, axate pe cunoaș
terea aprofundată a docu
mentelor adoptate de re
centa plenară a partidului.

— Intr-adevăr, au loc aseme
nea dezbateri. Paralel cu a- 
cestea, ca o activitate pe care 
ne-am propus să o desfășurăm 
cu consecvență și continuitate, 
am început acțiunile cuprinse 
in planul comitetului orășenesc 
de partid, pentru popularizarea 
și cunoașterea legilor. începutul 
l-am făcut, recent, cînd Ia in

Serbare de sfîrșii 
de trimestru

La Școala generală nr. 4 
Petroșani, sub conducerea în
vățătoarei Elena Ardeleanu, 
a ivut loc o reușită serbare 
de sfîrșit de trimestru. Ser
barea a cuprins un program 
de cîntece dintre cele mai 
îndrăgite și cunoscute („Trei 
culori', «Țara noastră fră- 
țioare", „Pui de lei“, „Cintec 
pentru patrie") și un montaj 
literar cuprinzînd versuri în
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i 18,00 Melodiile serii. Muzică
ușoară românească în 
primă audiție.

| 18.15 Mult e dulce și fru-I moașă.
18,30 Timp și anotimp in a-

■ gricultură.
I 18,50 Muzica — emisiune de

I actualitate muzicală.
19,10 Tragerea Pronoexpres.

19,20 1 001 de seri. Cavalerul

FCIUMI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie; Ritmuri spaniole (23— 
?(; decembrie) ; Republica : 

Cașin. județul Bacău, Constan
tin Zguroiu, primar al comu
nei Scoarța, județul Gorj.

In numele locuitorilor comu
nei Unirea, județul Ialomița, al 
Comitetului de partid și al 
consiliului popular comunal, 
primarul comunei lefi Adamcs- 
cu, a dat citire Chemării către 
toate comitetele comunale de 
partid, consiliile populare, către 
toate gospodăriile populației de 
la sate.

In continuarea dezbaterilor 
generale au luat cuvintul tova
rășii Mihai Cărăușan, primar 
al comunei Odoreu, județul 
Satu Mare. Petre Duck, secre
tar al comitetului comunal de 
partid și primar ol comunei 
H Arman, județul Brașov, Ion 
Tudor, secretar al comitetului 
de partid al comunei Oprlșor, 
județul Mehedinți, Vasile An- 
dcrcău, secretar al comitetului 
comunal de partid și primar al 
comunei Seini, județul Mara
mureș, Ion Bădici. secretar al 
Comitetului comunal de partid 
și primar al comunei Smîr- 
dioasa, județul Teleorman, șl 
Matei Nițescu, primar al co
munei Poscști, județul Praho
va.

Lucrările Conferinței conti
nuă în cursul zilei de miercuri.

(Agerpres)

vitația noastră au răspuns ju
riști — conducători ai organe
lor de procuratură, miliție și 
judecătorie de la municipiu — 
care s-au deplasat in mijlocul 
a peste 100 de cadre cu funcții 
de răspundere din Lupeni, vor- 
bindu-le despre însemnătatea 
unor acte normative. Acțiunile 
do popularizare a legilor, or
ganizate cu sprijinul activiștilor 
noștri, ca și acțiunile întreprin
se pe cartiere și circumscripții 
electorale atrag tot mai mulți 
cetățeni, fapt ce dovedește in
teresul lor de a cunoaște con
ținutul și semnificațiile legilor.

— Fără a constitui un 
capitol distinct, desprins de 
preocupările esențiale ale 
programului de educație co
munistă, vă rugăm să vă 
referiți și la activitățile cul
tural-educative.

— Revin atunci la o idee de 
la începutul discuției. Minerii 
vor avea mai mult timp liber. 
Ne îngrijim să asigurăm o 
acoperire utilă a acestui timp. 
Ca dovadă, știind că actualul 
și unicul club al orașului nil 
va face față cerințelor — șîn- 
tem pe cale să deschidem încă 
un local — mai modest e ade
vărat — cu activități de club. 
Ne mai preocupă să adaptăm 
orarul bibliotecii, timpului li
ber al minerilor, să asigurăm 
cercurilor clubului o funcționa
re in condiții ireproșabile în- 
cepînd de la cele mai simple 
activități — de șah, tenis de 
masă, bibliotecă — pină la cele 
mai complexe, ca de exemplu 
a simpozioanelor, recenziilor, 
concursurilor sau spectacolelor 
educative. Ca o concluzie, în 
tot ceea ce vom întreprinde, 
pornim de la condiția de a cu
noaște cit mai bine preferin
țele oamenilor, de a veni în 
intimpinarea acestor preferințe, 
de a le satisface in interesul 
destinderii, dar și al educării, 
al formării lor ca oameni îna
intați, tot mai utili societății.

chinate patriei și partidului. 
Spectacolul s-a distins prin 
grația și ingeniozitatea celor 
mai tinere vlăstare ale țării. 
S-au evidențiat elevii Păun 
Ecaterina, Tolia Li viu, Fuchs 
Miriam, Matei Lucia, Ghioancă 
Carmen -și alții.

Anca CORDEA 
elevă

Floricică și scutierul I 
său. ț

19,30 Telejurnalul de seară. j 
20,00 Reflector. (
20,15 Telecinemateca — Zor- | 

ba Grecul. După roma- > 
nul cu același nume de | 
Nikos Kazantzakis. Pre- . 
mieră TV cu : Anthony • 
Quinn, Irena Papas, A- I 
lan Bates, Lila Kedro- I 
va — prezintă Ecateri- I 
na Oproiu.

22,40 Teleglob. Karlovy-Vary. |
Reportaj filmat. 

23,00 Telejurnalul de noapte. .

Parada circului (23—26) ! 
LONEA — 7 Noiembrie : Ul
timul samurai (23—25) ; Mi
nerul : Prețul puterii (23—26); 
VULCAN; Eliberarea, seri
ile tși II (23—2G).

Declarația partidelor politice 
grupate în Unitatea 
Populară din Chile

SANTIAGO DE CHILE 21 
(Agerpres). — In fața palatu
lui guvernamental din Santia
go dc Chile a avut loc o adu
nare populară, la care au par
ticipat 60 000 de persoane și în 
cadrul căreia a fost adoptată 
„Declarația din decembrie", 
semnată do toate partidele po
litice grupate în Unitatea Popu
lară din Chile.

„Am pășit pe calea care duce 
la eliberarea poporului. am 
rupt, fără ezitare, legăturile 
străine care no impuneau su
punerea ; poporul Republicii 
Cliilc nu se va întoarce înapoi, 
iar înlăturarea exploatatorilor 
este definitivă", se arată în do- 
cumei\t. Declarația lansează un 
apel la vigilență șl denunță u- 
neltirile împotriva independen
ței Republicii Chile, dirijate din 
umbră de monopolurile care 
șl-au pierdut pozițiile pe care 

@ Ciu En-lai, premier al 
Consiliului de Stat al RP. Chi
neze, Li Sien-nien, vicepremier, 
și Go Mo-jo, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, președinte 
de onoare al Asociației de pri
etenie China — Japonia, au a- 
vut o convorbire prietenească 
cu membrii delagației japone
ze la convorbirile pentru me
morandumul comercial chino-
japonez, anunță agenția China 
Nouă.

$ Un comunicat al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei, dat publicității în capi
tala algeriană, informează că 
aproximativ 480 do militari 
portughezi au fost uciși, iar alți 
793 răniți, in cursul atacurilor 
lansate de către patrioții an
golezi împotriva trupelor co
lonialiste in perioada ianuarie- 
octombrie a.c. Totodată, patrio
ții angolezi au provocat ina
micului pierderi însemnate in 
echipament militar.

ț- Postul de radio Rawal
pindi a difuzat un comunicat 
oficial în care se anunță că 
președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, l-a numit pe 
Nurul Amin în funcția de vice
președinte al țării. 
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ORARUL
DE FUNCȚIONARE A MAGAZINELOR 

ALIMENTARE IN PREAJMA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

1) In zilele de 23, 24, 30 și 31 decembrie 
1971 magazinele pe un singur schimb vor pre
lungi programul de funcționare cu două ore (o 
oră la amiază și o oră seara).

Magazinele de carne vor funcționa în zilele 
de 23, 24 și 30 între orele 6—21, iar în 31 de
cembrie între orele G—20 (fără pauză de a- 
miază);

2) In ziua de 31 decembrie toate magazinele 
vor funcționa pînă la ora 20 (inclusiv cele pe 
două schimburi);

3) In ziua de 1 ianuarie 1972 vor funcționa 
cu program duminical între orele 7—11 toate 
centrele dc pîine și lapte. De asemenea, maga
zinele cu profil de desfacere a pîinii și a lapte
lui, respectiv, magazinul nr. 42 Petrila, 22, 16, 
5 Petroșani, 44, 58 Vulcan;

4) In ziua de 2 ianuarie 1972 vor funcționa 
cu program duminical între orele 7—11 toate 
magazinele alimentare.

le dețineau în economia naționa
lă, precum și acțiunile sedițio- 
șa ale opoziției interne ; totoda
tă, declarația cere să fie a- 
doptate măsurile cuvenite îm
potriva acțiunilor ostile guver
nului Unității Populare.

„Trebuie să fim vigilcnți în 
fiecare uzină, fiecare atelier, 
fiecare mină și întreprindere, 
în fiecare localitate, școală sau 
birou, pentru apărarea institu
țiilor democratice și a revolu
ției chiliene", se relevă în de
clarație.

In fața celor prezenți, preșe
dintele Salvador Allende a ros
tit un discurs în care a arătat, 
între altele, că „nimic și nimeni 
nu va putea să ne învingă, 
nici presiunea banului, care 
vine din străinătate, nici presi
unea forțelor dc extremă 
dreapta, deoarece poporul chili
an este unit și conștient de 
răspunderea lui".

@ Forțele britanice au eva
cuat baza aeriană din emiratul 
Sharjah, din Golful Persic, a- 
nunță un comunicat oficial, re
luat de agenția France Pressc. 
Autoritățile emiratului au pre
luat controlul asupra instalați
ilor fostei baze britanice.

© In Zambia au avut loc 
luni alegeri legislative parțiale. 
In centrul minier Mufurila, 
victoria a revenit lui Simon 
Kapwepwe, lider al Partidului 
progresist unit de opoziție, 
fost vicepreședinte al țării.

Din cele 10 locuri reînnoite 
ale Parlamentului, trei au re
venit candidaților Partidului 
unit al independenței naționa
le de guvernămînt, trei — can
didaților Partidului Congresul 
național african și unul — can
didatului Partidului progresist 
unit de opoziție. Ciștigătorii 
celorlalte trei locuri nu sint 
încă cunoscut i.
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PARIS 21 (Agerpres). — Cu
noscutul fotbalist brazilian 
Pele se află dc cîteva zile la 
Paris. El a fost invitat, îm
preună cu familia sa, de o- 
ficialitățile sportive franceze. 
Pele urmează să evolueze în- 
tr-un meci demonstrativ pro
gramat între o selecționată 
pariziană și o formație bra
ziliană. Celebrul fotbalist a 
declarat că va mai juca pină 
în anul 1974, cînd va aban
dona activitatea competițio- 
nală.

PARIS 21 (Agerpres). — 
Campionul european de box 
la cat. mijlocie francezul 
Jean Claude Bouttier și-a 
păstrat centura. In meciul
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HANOI 21 (Agerpres). — A- 
gențin V.N.A. anunță că, sub 
președinția premierului Fam 
Van Dong, a avut loc o ședință

Sărbătorile de iarnă au, 
pretutindeni, un fast deose
bit. Cu toate acestea, nu pes
te tot— cum se exprima un 
ziarist catolic — cozonacul 
este la fel dc mare. Ba, pen
tru o imensă parte a ome
nirii, el se va prezenta în
tristător dc mic. Sau, ca să-l 
cităm tot pe amintitul comen
tator : într-o lume în care 
la fiecare minut mor 57 de 
oameni din pricina foametei, 
sute dc milioane dc oameni 
n-au de așteptat dccit...... un
cozonac umflat al răbdării".

Recunoașterea aceasta, în 
plin secol al dezvoltării, în
tr-o lume în care producti
vitatea muncii pe glob a 
crescut de-32 dc ori față de 
începutul secolului, include 
mai mult decît amărăciune i 
ea reprezintă ecuația de ne
rezolvat a unei societăți ba
zate pc egoism, în care pre
ceptul biblic „iubește-ți a- 
proapclc" rămîne un simplu 
motiv de piedică, și în care 
goana după profitul maxim 
al unui pumn do magnați al 
capitalului nu poate avea ca 
rezultat decît ruina și foa
metea imensei majorități.

Cucerim Cosmosul, pătrun
dem în lumea ascunsă a mi
crocosmosului materiei — dar 
doi din trei locuitori ai pla
netei nu se pot bucura de 
binefacerile civilizației. Se 
ard munți dc cafea și cerea
le, se îngrașă pămîntul cu 
rîuri dc lapte — din grija 
trusturilor capitaliste dc a 
menține prețurile ridicate pe 
piață — dar sute de milioa
ne dc copii n-au, la rarele 
lor prînzuri, decît suptul pro
priului deget. „Maladia cea 
mai gravă, care decimează 
cel mai mare număr de oa
meni în lume — scrie so
ciologul brazilian Josue de 
Castro — e foametea".

ȘTIRI SPORTIVE
desfășurat la Paris. Boutticr 
a dispus prin K.O. în repriza 
a 14-a de englezul Bunny 
Sterling.

•

In zilele dc 28 și 29. decem
brie, la Poiana Brașov se 
dispută triunghiularul de bia- 
tlon dintre reprezentativele 
României, R.F. a Germani
ei și Italiei. Țara noastră va 
fi reprezentată în această 
competiție, care constituie

MIERCURI 22 DECEMBRIE

PROGRAMUL I 1 6,00 Mu- 
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, melo
dia preferată (continuare);
9.30 Viața cărților; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Muzică 
populară: 10,30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Consultație juridică; 11,30 
Formații participante la con
cursul „Cîntare patriei"; 12,00 
Muzică ușoară; 12,15 Recital 
de operă; 12,30 Intllnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur

I.G.L PETROȘANI
p

Angajează urgent

■ MUNCITORI PTMWI 
Calificați și necalificați 
pentru centralele ter
mice din Petroșani.

Condițiile de salarizare sini cele prevăzute in 1I.C.M. 
nr. 914/1968 și instrucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele
7—15 de Ia biroul personal al întreprinderii cu sediul in 
Petroșani, str. Cuza Vodă nr. 23, telefon 1667.

a Consiliului dc Miniștri ol 
R.D Vietnam în cadrul căreia 
a fost analizată îndeplinirea 
planului dc stat și financiar pc

Foametea. Subdezvoltarea... 
Economii bazate pc mono- 
cultură... Analfabetism și șo
maj dc masă... Și toate aces
tea în timp ce pe glob se 
cheltuiesc anual 200 miliar
de dolari pentru înarmare. E 
o sumă egală cu produsul na
țional total al țărilor în curs 
de dezvoltare din Africa, Asia 
dc sud și Orientul Apropiat, 
luate laolaltă. Statistica este 
cu atit mai crudă cu cit lim
bajul sec al cifrelor ei expri
mă măsura exactă a lucruri
lor : din 350 milioane de fa
milii dc agricultori din Asia,

Africa și America Latină, un 
sfert de miliard folosesc ca 
singură unealtă dc muncă 
sapa sau plugul de lemn.

„Cozonacul umflat al răb
dării... ! Expresia include, spu
neam, nu numai amărăciu
nea recunoașterii, nu numai 
o ecuație dc nerezolvat pen
tru lumea capitalului, ci și 
un avertisment. Imensa cen
tură a subdezvoltării care 
încinge planeta amenința să 
se transforme, pc zi ce trece 
într-o centură de foc. Popoa
rele „lumii a treia", adică 
cea mai mare parte a popu
lației globului, au început 
să înțeleagă drumul pe care 
trebuie să urce dacă vor să 
pună stavilă subdezvoltării, 
inaniției, șomajului cronic de 
masă, analfabetismului. Ele 

totodată și un prilej dc selec
ție pentru J.O. de la Sapporo, 
de componenții lotului olim
pic (Vilmoș, Țcposu, Cara- 
bela, Fontana).

(Agerpres)
•

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— In ziua a treia a turneu
lui internațional de hochei 
pe gheață de la Moscova e- 
chipa U.R.S.S. a învins cu

nal; 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 — 100 dc le
gende românești; 14,40 Muzi
că populară; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Creștere și eficien
ță economică; .15,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica dc estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,30 Cintă Juja 
Koncz și Dorin Anastasiu; 
17,00 Antena tineretului; 17,30 
Concert de muzica populară; 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Din 
înregistrările lui Fănică Lu
ca; 20,55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,30 Bi
juterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de sca
ră; 22,55 Moment poetic; 23,00 
Concert de seară (continua
re); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă. 

anul 1971 și au fost stabilite 
direcțiile, sarcinile și normele 
privind planul de stat și buge
tul pe anul 1972.

nu mai vor să rămînă „un 
cadavru scheletic pe un mun
te dc aur" — cum scria, re
cent, revista „Jeunc Afriquc". 
„America Latină a Început 
un ireversibil marș de trans
formări profunde, cărora ni
mic nu le va putea sta îm
potrivă pentru că răspunde 
dezideratelor și idealurilor a 
milioane dc oameni. In fapt, 
acțiunea revoluționară a po
poarelor noastre iși propune, 
ca unul dintre obiectivele 
fundamentale, lupta împotri
va tuturor formelor dc domi
nație străină..." Cuvintele 
acestea, un adevărat credo al 
eliberării de sub dominația 
trusturilor capitaliste — prin
cipalul factor al subdezvol
tării — aparțin lui Alvarado, 
președintele Perului, țara- 
gazdă a recentei Conferințe 
a statelor aflate în curs de 
dezvoltare. Punînd degetul pe 
rană, același Alvarado rostea 
la această conferință : „Ceea 
ce este important, cu ade
vărat holărîtor, e faptul că 
nc-am angajat pe calea eli
berării noastre. Dc noi, și 
nu de alții va depinde, în c- 
sență, in viitor destinul nos
tru". Cuvinte dc un larg ră
sunet. al căror înțeles a fost 
stipulat în Declarați.! de la 
Lima ; „Orice țara are drep
tul suveran de a dispune de 
resursele sale naturale, în in
teresul dezvoltării economice 
și bunăstării propriului po
por".

Cozonacul umflat al răb
dării și disperării stă gata 
să se spargă. Ca o reacție în 
lanț, trusturile capitaliste sint 
alungate sau obligate să •su
porte controlul statelor ale 
căror bogății naturale — pe
trol, aur, neferoase, culturi 
bananiere etc — le spoliau 
fără rușine, dc decenii.

Ștefan ZAIDES 

severul scor dc 12—1 (4—0, 
5—0, 3—1) echipa Suediei. 
Selecționata Cehoslovaciei a 
dispus cu 1—0 (1—0, 0—0, 
0—0) de echipa Finlandei.

•

SOFIA 21 (Agerpres). — In 
semifinalele turneului inter
național de box de la Sofia 
la cat. semigrea Mișu Banu 
l-a învins la puncte pe bul
garul Gavadinov. El îl va 
întîlni în finală pe sovieticul 
Korotaiev, La cat. scmimuscă 
Zarikutcv (U.R.S.S.) a dispus 
ia puncte de V. Drăgan. C. 
Hoduț (ușoară) a pierdut me
ciul cu Anghelov (Bulgaria).
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Sesiunea lărgită 
a Comisiei pentru 

problemele 
securității 
europene 

a Consiliului 
Mondial al Păcii
OSLO 21 (Agerpres). — La 

Oslo, s-a desfășurat sesiunea 
lărgită a Comisiei pentru pro
blemele securității europene a 
Consiliului Mondial al Păcii, la 
care au participat parlamen
tari, militanți pe tărîm politic 
și social din 16 țări ale Euro
pei ; din țara noastră a luat 
parte George Serafin, secretar 
al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii.

Participanții au adoptat tex
tul unui apel prin care guver
nele interesate sint chemate să 
purceadă la pregătirea multila
terală a Conferinței general-eu- 
ropene, astfel incit aceasta să 
poată avea loc în cursul anului 
1972. Comisia a adoptat, de a- 
semenea, un mesaj către Orga
nizația Națiunilor Unite, în ca
re se arată că primirea R.D. 
Germane și a R-F. a Germaniei 
în O.N.U. ar face mai eficientă 
activitatea acesteia, în folosul 
păcii și securității internaționa
le.

----- ♦------

IRUPȚIA ETNEI
După G luni de inactivita

te, din craterul central al 
vulcanului Etna se înalță, 
din nou, coloane de fum și 
materie incandescentă, însoți
te de puternice zgomote sub
terane.

Potrivit profesorului Rit- 
tmann, directorul institutu
lui de vukanologie din Ca
tania, ar fi vorba de o emi
sie de vapori — fenomen ca
re s-ar datora, în exclusivi
tate, erupției din primăvară, 
dar, a precizat cl. activitatea 
vulcanilor nu poate fi nicio
dată prevăzută cu exactitate.

UN ACT ORIGINA!.

Pentru a atrage atenția 
municipalității din Copcii 
baga asupra necesității dc a 
întreprinde măsuri urgente 
pentru combaterea poluării 
mediului înconjurător, cițiva 
tineri au întreprins un act 
original. Ei au pus „micii 
sirene", celebra statuie din 
portul Copenhaga, o mască 
dc gaze. Poliția nu a înțeles 
însă mesajul tinerilor și i-a 
arestat pc motiv că au încăl
cat ordinea publică.

O NOUA OPERAȚIE 
DE TRANSPLANTARE A 

CORDULUI UMAN

La spitalul St. Michael din 
orașul canadian Toronto a 
fost realizată cu succes, luni 
seara, o nouă operație de 
transplantare a cordului uman 
Pacientul este Robert Speck, 
în vîrstă de 56 dc ani, pri
marul localității Mississaigua 
din vestul Canadei.

IN TIMPUL UNEI PAUZE

Răufăcătorii americani dau 
dovadă, după cum scrie pre
sa din S.U.A., de multă in
ventivitate. Nu de mult, un 
magazin din Los Angeles a 
fost prădat in plină zi de 
un grup de hoți deghizați 
in constructori de locuințe. 
Aceștia s-au apropiat de ma
gazinul respectiv cu un bul
dozer, au demolat unul din 
pereții magazinului, au în
cărcat marfa existentă și 
s-au făcut nevăzuți. Toate a- 
cestea în timpul unei pauze 
care nu a durat mai mult de 
o jumătate de oră.

AFACERE NOUA 
CU OBIECTE VECHI

Fostul președinte a| com
paniei italiene Montecatini- 
Edison și un grup de cola
boratori au vindut recent ar
matei italiene echipament 
radio pentru tancuri, in va
loare de aproape 4 miliarde 
de lire italiene. Echipamen
tul a fost prezentat ca ulti
ma realizare în domeniul e- 
lcctrotehnicii. Toate ar fi 
fost bune dacă nu s-ar fi 
descoperit peste puțin timp 
că stațiile radio fuseseră pro
curate de companie la pre
țuri derizorii de la instituți
ile specializate ale armatei 
americane, care nu au făcut 
altceva decît să desfacă un 
stoc rămas încă din timpul 
celui dc-al doilea război 
mondial...

SUPERIORITATEA 
OROLOGIILOR ATOMICE
La al treilea semnal mar- 

cind prima secundă a anului 
1972, diferența dintre „ora 
G.M.T." și ora indicată de 
orologiul atomic de la Insti
tutul orar internațional din 
Paris va fi de 60 dc minute 
și 10 secunde. Dacă cele 60 
dc minute nu au nici o im
portanță, ele reflectind dife
rența de fus orar a celor 
două localități, cele zece se
cunde relevă, in schimb, su
perioritatea evidentă a cea
sornicelor atomice. Orologiile 
atomice, folosite tot mai 
larg în întreaga lume, sint 
reglate după „orologiul-ma- 
mă" de Ia Paris. Acesta este 
atit de exact incit variația 
pe care o înregistrează este 
<le o secundă la 150 000 de 
ani.

HOȚII LA MUZEE!

In cursul acestui an, rele
vă un comunicat al Direc
ției generale de antichități 
și belcarte din Roma, zilnic 
din Italia au fost trecute 
ilicit peste graniță 17 opere 
dc artă. înregistrindu-se, ast
fel, 5 753 furturi. Hoții și-au 
manifestat predilecția, în or
dine, pentru muzeele din 
provincie, colecțiile particu
lare și muzeele naționale. 
Cele mai „vizitate" au fost 
bisericile, care n-au pierdut 
totuși decît... 884 de obiecte 
de artă, față de 1 773 furate 
din muzeele din provincie. Nu 
au fost cruțate nici parcurile și 
grădinile publice din care au 
dispărut, de asemenea, 6 stu- 
tui și mai multe busluri. 
Printre tablourile furate se 
află unele picturi aparținind 
marilor artiști Rembradt, Tie
polo, Tiziano, Tintoretto, 
Bellini, Coregio, Vivarini etc.
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