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la Consiliul de Sfat
La Consiliul do Stat al Repu

blicii Socialiste România a avut 
lor, miercuri la amiază, solem
nitatea înmînării ordinului 
.Steaua Republicii Socialiste 
România4*, clasa I, maestrului 
emerit al artei, sculptorului 
Oscar Han, pentru activitate în
delungată și merite deosebite 
în domeniul artelor plastice, cu 
prilejul împlinirii vîrstci de 80 
de ani.

înalta distincție a fost lnmî- 
nată de tovarășul Emil Bodna- 
raș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

In a < ce ași zi, tovarășul Emil 
Hodnaiaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, u înmînit 
în cadrul unei solemnități ordi
nul «Meritul Sanitar1* clasa a 
Il-a doctorului docent Mitică 
M. Popescu-Buzeu, secretar ge
neral al Uniunii Medicale Bal
canice, cu prilejul împlinirii 
vîrstci de 70 de ani, pentru con
tribuția valoroasă la promova
rea colaborării științifice balca
nice In domeniul medical.

(Agerpres)

Realizarea ritmică
a sarcinilor de plan,
asigurarea la timp
a liniei de front!

ta mina Vulcan, volumul de 
părbune extras de la începutul 
anului curent înregistrează o 
restanță de aproape 10 000 de 
tone. Un început de an slab 
care pune serioase probleme co
mitetului oamenilor muncii de 
U unitatea respectivă, factori
lor care răspund de bunul mers 
6l procesului de producție. în
tregului colectiv. E o situație 
nefirească și — ținînd cont de 
exigentele tot mai mari pe care 
noul stadiu al edificării socia
liste le ridică în fața colective
lor de oameni ai muncii — ea 
se cere cît mai grabnic regle
mentată.

Pentru a afla in ce măsură 
starea de lucruri, incompatibi
lă cu imperativul înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor de plan 
pe 1972, a mobilizat pe factorii 
de conducere ai minei și sec
toarelor, în acest răstimp, în 
scopul aducerii pe un făgaș 
normal a activității de produc
ție, pentru a vedea care sînt 
ultimele măsuri luate și cum se 
întreprinde urmărirea îndepli
nirii lor, ne-am deplasat la fața 
locului și am consemnat urmă
toarele :

In cadrul sectorului I, s-a 
pus, de curînd. în funcție o 
Linie de front de 50 metri în 
Stratul 13, blocul 0, asigurîn- 
du-se, totodată, și asistența teh
nică la abatajul respectiv. Nu 
s-a reușit, încă, o plasare op
timă a acestei capacități ; efec
tivul sectorului e insuficient, 
mai ales dacă ne raportăm și 
ia faptul că aici colectivul arc 
sarcini mari în ceea ce pri
vește planul de pregătiri pe 
care trebuie să-l onoreze. Se 
crede că, în scurt timp, vor fi 
găsite căi propice de rezolvare 
In această privință. Colectivul 
sectorului II a întîmpinat greu
tăți legate de trecerea peste un 
ax colector vechi. Dintr-o dis
cuție cu tov. ing. loan Diaconu. 
șeful sectorului, a reieșit că 
problemele în cauza au fost 
rezolvate pină Ia finele lunii 
Ianuarie, existînd toate premi
sele ca aici planul să se rea
lizeze ritmic. Atenționăm con
ducerea sectorului că situația 
favorabilă creată se cuvine per
manentizată, prin grija neînce
tată de a se asigura linia de 
front în blocurile II centru și 
I. Atît in ianuarie, cît și în 
primele zile din februarie a.c., 
in activitatea sectorului II au 
intervenit serioase rămineri in 
urmă la lucrările de pregătiri, 
Care sc pot repercuta cu gra
vitate asupra planului de pro
ducție. Se știe foarte bine că 
puterea de previziune

atribut esențial al conducătoru
lui, așa că se impune a se ac
ționa in consecință. Se cunoaș
te, îndeajuns de temeinic, câ în 
sectorul II își desfășoară activi
tatea o serie de frontal iști des
toinici, priccpuți, harnici care 
dau din plin cărbune atunci 
cind condițiile le permit. Să lc 
dăm posibilitatea să-și desfă
șoare nestinjeniți forțele .' Ne
corespunzător la capitolul pre
gătiri se prezintă și sectorul IV. 
Pentru lunile următoare, condu
cerea minei și a sectorului res
pectiv va trebui să sc orienteze 
cu insistență spre realizarea tu
turor lucrărilor prevăzute in a- 
ccst sens. îndeosebi in stratelc 
13 și 3. Dacă se vor efectua și 
lucrările în vederea închiderii 
pc colector, va fi o conjunctură 
certă de realizare a sarcinilor 
de plan, in continuare.

In orice caz, ținem să subli
niem că activitatea pc linie de 
pregătiri in cadrul sectoarelor 
II și IV sc impune sâ fie cit 
mai grabnic îmbunătățită ra
dical. Numai in ianuarie s-au 
consemnat, ia fiecare dintre ele, 
restanțe care depășesc 90 de 
metri, la pregătiri și deschideri. 
Nu „plusările** de efectiv ulte
rioare, pentru recuperarea rămi- 
ncrilor in urmă e drumul cel 
mai indicat de a fi urmat, ci 
depunerea unei munci concrete, 
vii. cu oamenii pentru realiza
rea coeficientului dc prezență 
dorit ' In altă ordine de idei, 
de ce trebuie să sc ivească mereu 
controverse, in ceea ce privește 
pregătirile, intre conducerea mi
nei și conducerile sectoarelor II 
și IV ? Decît atîtea... parlamen
tari, mai bine s-ar acționa cu 
hotărire, cu fermitate, pentru 
onorarea la timp a planului de 
pregătiri.'

Din convorbirea avută cu tov. 
ing. Ioan Popescu, directorul 
minei și cu ing. Ovidiu Avra- 
mescu, șeful sectorului VI, a re
ieșit că aici se pun o serie de 
probleme destul de dificile. Tre
buie pregătit la timp frontalul 
nr. 5, din stratul 3, blocul IX. 
Atenția conducerii minei, a fac
torilor de conducere de la sec
tor se cere și mai decis îndrep
tată spre lichidarea focului din 
stratul 3, blocul VII, căci ar pu
tea fi valorificată în acest fel o 
capacitate de 400 dc tone pc zi.

Rezultate bune obține colec
tivul sectorului V, c*ar, avînd în 
vedere competența și capacita
tea celor care răspund de înre
gistrarea unui .puls** ritmic al

Colcctivul sectorului XI — investiții al 
E.M. Tetrila, pregătește încă pe de acum con
dițiile realizării planului, la producția dc 
cărbune, a anilor viitori. Minerii sectorului 
execută lucrări de deschidere și pregătiri in 
subteran intr-un ritm ascendent și de calita
te ireproșabilă, reușind în condițiile progra
mului de lucru in schimburi de 6 ore, re
zultate foarte bune.

Planii) fizic al sectorului a fost realizai 
in luna ianuarie 1972 in proporție de 103,6 
la sută, iar planul valoric in proporție de 
110,1 la sută.

Realizările pozitive obținute la finele 
primei luni a celui de-nl doilea an al cinci
nalului sînt urmarea unei bune organizări a 
brigăzilor și a unei prompte deserviri a aces
tora dc către echipele de lăcătuși, electricieni 
și dc transport. Acest lucru a permis brigă
zilor — care au manifestat de altfel interes 
și multă dragoste dc muncă — să depășcasci 
normele stabilite prin foi de acord, obținînd 
câștiguri substanțiale. Lucrând la săparea și 
susținerea galeriei de legătură cu sectorul II. 
orizontul XVI, brigada condusă de Grigore 
Știmălan a realizat norma in proporție dc 
106.5 la sută, obținînd un câștig de 143 Iei

V___________________ :___

pe post <le miner. Brigăzile conduse de Ar
pad Radar, in circuitul puțului orb nr. 12, o- 
rizontul XIV B și Alexandru Moldovan in 
transversala vest, blocul zero, orizontul XI v 
depășesc normele cu 3,5 la sulă și 2,1 la sulă, 
realizând câștiguri de 141 Ici/post miner și res
pectiv 137 Ici/post miner.

In cadrul sectorului sînt totodată promo
vate cu insistență metodele și procedeele 
înaintate de lucru, menite să ridice randa
mentele la cote superioare, să impulsioneze 
eficiența economică a activității. Astfel, in 
scopul reducerii consumului specific de lemn 
de mină, se experimentează torcrctarca pere
ților galeriilor și se extinde bandajarea cu 
plasă metalică. O dată cu luna februarie, co
lectivul sectorului, îndrumat de organizația 
de parti«l, și-a propus obținerea unor viteze 
de avansare de 100 ml/lună, prin organizarea 
corespunzătoare a brigăzilor și dotarea aces
tora cu cărucioare de perforaj.

Rezultatele lunii ianuarie asigură premi
sele ca în anul 1972 minerii acestui sector s 
realizeze in mod exemplar sarcinile ce le re
vin, angajamentele de întrecere.

A. HOFFMAN

Comentariul zilei: 
Divergențele S.U.A.
— C.E.E. persistă. 
Lupta de eliberare 
din Guineea-Bissau
— într-o fază nouă 
Intrarea în 
a stării de 
în Anglia 
Olimpiada
Din lumea capitalu
lui

vigoare 
urgență

albă
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Tr. MULLER

A

înființarea
Institutului de marină

la Constanta
Prin decret al Consiliului de 

Stat se înființează în munici
piul Constanța, înccpînd cu a- 
nul universitar 1972—1973, In
stitutul de marină, ca instituție 
de învățămînt superior, pentru 
pregătirea ofițerilor de marină 
comercială.

Institutul va avea secții de o- 
fițeri de navigație și ofițeri de

electromecanică navală. Durata 
studiilor este de 4 ani.

Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului, împreună cu Minis
terul Transporturilor și Tele
comunicațiilor vor comunica ul
terior prin presă data desfășu
rării și condițiile de înscriere 
la concursul de admitere In a- 
cest institut.

(Agerpres)

Două deziderate la o mină

• 9 • « •

unde sînt

Pentru înfrumusețarea

Transpunind in viață angajamen
tul Consiliului popular al orașului 
Petrila privind ridicarea gradului 
urbanistic al localității, serviciul de 
gospodărie a început organizarea 
acțiunilor patriotice pentru înfrumu
sețarea cartierelor.(Continuare in pag. a 3-a)

In acest scop un mare număr de 
cetățeni care posedă gospodării in
dividuale în Petrila, Lonca, Do- 
brești. Burdești și Cimpa, au cu
rățat grădinile și curțile, șanțurile 
pentru scurgerea apelor pluviale, au 
aliniat gardurile din dreptul stră
zilor și drumurilor publice.

In cartierele noi ale orașului, lo
catarii blocurilor vor începe, în a- 
ceste zile, lucrările pentru îngrijirea 
zonelor verzi și plantarea arborilor 
procurați de consiliul popular.

Concomitent cu aceste lucrări, 
tățenii vor achiziționa, pe plan 
cal, sub îndrumarea serviciului 
gospodărie, peste 1000 bucăți
mesteceni, salcîmi, tei și alte specii 
de arbori aclimatizați in Valea 
fiului pe carc-i vor planta in car
tierele 8 Martie, Mihai Eminescu, 
Cih. Gheorghlu-Dej și 7 Noiembrie.
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28 000 lei. Cu două zile înainte I 
de sfirșitul decadei angajamentul |
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Decada

acțiunilor
patriotice

Prima decada a lunii februa- | 
rie a fost declarată, in cadrul : 
organizației de tineret -de pe lotul I 
Vulcan al șantierului T.C.M.M. ' 
decada activităților de muncă I 
patriotică. Pătrunși de importau- I 
ța ce o are pentru economia na- I 
țională fiecare tonă de fier vechi | 
recuperată, uteciștii constructori . 
s-au angajat să colecteze de la I

I
I L.___ ______
Ilian Burnaz, precum și alți ti

neri dintre care s-au evidențiat

I

a fost îndeplinit, în fruntea ac
țiunilor de colectare situînud-se 
însuși secretarul organizației 
U.T.C., șeful de brigadă Emi-

în mod deosebit Ștefan Ciclan, 
loan Rîpa, Victor Buță, Ion Ca-

Izac, loan David, Gogu Darie, 
Ioan Mcrcca și alții.

IDupă 
miletul

I U.T.C.,
* a-și soc^„ .

Icheiată. Dim 
tensificată î>

■ semicentei 
I fiind doa

Icarc uteciștii am aceasta orgam- . 
zație își manifestă sentimentele I 
de patriotism. Pe un alt plan — • 

Ial sarcinilor de producție de fie- I 
care zi — ci se străduiesc, fie- | 
Icare la punctul ha de lucru, să | 

contribuie cu toată priceperea și | 
■ puterea de muncă la îmbogățirea . 
I zestrei industriale a municipiului I 
■ CU r,rîî nl.i.'r!,:., îmi utfvl.ăs ’

După cum am aflat de la Co- 
orășenesc Vulcan al 

' ~ tinerii sînt departe c.. 
a-și socoti acțiunea ca fiind în- 

Dimpotrivă, ea va fi in- 
-----,.....” în cinstea aniversării 

semicentenarului creării U.T.C., 
, var una din acțiunile prin 
care uteciștii din această organi-

care la punctul ha de lucru, sa 
contribuie cu toată priceperea și 
puterea de muncă la îmbogățirea 
zestrei industriale a municipiului 
cu noi obiective industriale.

Caracterizată printr-o necon
tenită ascensiune, actualitatea 
pune pe agenda muncii orga
nelor și organizațiilor de partid 
probleme de cea mai mare în
semnătate, sarcini care poartă 
amprenta înnoirilor cerute de 
legile obiective ale noii etape 
de dezvoltare a țării noastre — 
etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate. Intre 
acestea un loc important îl o- 
cupă studierea și însușirea do
cumentelor, a legilor elaborate 
de sesiunea M.A.N. din decem
brie 1971, conjugată cu antrena
rea minerilor noștri la înfăptu
irea sarcinilor ce le revin în 
anul 1972, sarcini care, așa cum 
e firesc, sînt sporite față de 
1971 cu circa 6,26 la sută pen
tru colectivul nostru la produc
ția de cărbune.

Indicatorii de plan pentru a- 
nul 1972 au fost cunoscuți din

timp de către comitetul oame
nilor muncii, care la rîndui lui 
i-a defalcat pe trimestre, luni 
și sectoare. Biroul comitetului 
de partid pe mină, organele și 
organizațiile de partid au spri
jinit organul colectiv de condu-

TRIBUNA 
MUNCII 

POLITICE

Au început

Concursurile
cultural
artistice

ale pionierilor
Zilele acestea s-a dat startul Ia 

concursurile cultural-ariistice ale 
pionierilor din municipiul nostru, 
care se vor desfășura pe toată pe
rioada trimestrului II. Prima par
ticipare — Școala generala nr. 3 
Petroșani al cărei spectacol s-a do
vedit la înălțimea muncii cadrelor 
didactice de aici. Deosebite au fost 
dansurile și numerele de gimnasti
ca artistică prezentate, soliștii — 
dintre care sc evidențiază talenta
tele pioniere Ștclania Obeanu (cla
sa a Vl-a) și Marioara Craciu- 
nescu (clasa a V-a). Un autentic 
talent este pionierul Sorin Vîrtop 
— povestitor, din clasa a Il-a.

La acest concurs vor fi antre
nate toate școlile din municipiu, și 
sc așteaptă spectacole bine pregă
tite, formații noi deosebite, la înăl
țimea celor din anii trccuți. Gala 
cîștigătorilor va avea loc în Pe
troșani, după prezentarea la con
curs a tuturor școlilor.

cere în luarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice care să asi
gure realizarea și depășirea sar
cinilor de plan. Printre măsu
rile luate se pot enumera îm
bunătățirea tavanului artificial 
la abatajele frontale prin pro
curarea de plasă mai rezisten
tă la rupere și coroziune, utili
zarea vandrugilor Ia vatră pen
tru consolidarea tavanului, asi
gurarea plasării corespunzătoare 
din punct de vedere al număru
lui de muncitori și al califi
cării acestora și altele.

Biroul comitetului de partid 
a inițiat o întîlnire între mem
brii comitetului de partid pe 
mină, membrii comitetului oa
menilor muncii, ai comitetului 
sindical și U.T.C. la care au 
fost invitați să participe șefii 
de sectoare și de servicii. Din 
însărcinarea biroului comitetu
lui de partid am prezentat a- 
cestora constatări și concluzii 
ale biroului comitetului de 
partid dintre care amintesc doar 
cîteva : analizarea activității e- 
conomice a sectorului III și îm
bunătățirea muncii de organi
zare, control și îndrumare pen
tru redresarea economică a sec
torului.

Au fost purtate discuții și, 
în final, au fost stabilite cîteva 
măsuri care prin aplicarea lor

să asigure realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1971 și să cre
eze condițiile necesare realizării 
planului de producție pe anul 
1972 încă din prima lună a a- 
nului.

Din asigurările comitetului 
oamenilor muncii, a conduceri
lor sectoarelor se preciza că 
sînt create condițiile pentru re
alizarea prevederilor planului 
de stat pentru anul 1972. In a- 
cest sens au fost întocmite pro
gramele de producție și în mod 
special diagramele de producție 
care prevăd realizarea sarcini
lor pe sectoare și exploatare.

Este cunoscut că activitatea 
unei exploatări, a unui sector, 
abataj sau oricare loc de mun
că reprezintă un proces dina
mic. In urma măsurilor luate 
de către conducerea de partid 
acest proces va cîștiga în am
ploare și profunzime. Comitetul 
de partid, organizațiile de bază 
se vor achita de obligațiile ce 
le revin numai dacă se vor si
tua mereu în fruntea colective
lor, dacă vor fi întotdeauna la 
înălțimea sarcinilor ce derivă 
din creșterea generală a rolu
lui conducător al partidului.

Comitetul de partid, organiza
țiile de partid de la mina noas
tră se preocupă cu precădere 
de problemele de producție. 
Putem afirma că s-a dobîndit o 
experiență pozitivă în această 
privință pe care va trebui să o 
păstrăm și s-o dezvoltăm. Dar, 
cu toate măsurile întreprinse 
— întîlniri între conducerea 
minei cu șefii de schimb, șefii 
de brigadă și muncitorii minei, 
mese rotunde, informări, întîl
niri și discuții personale cu in
gineri, tehnicieni și maiștri mi
neri — nu am reușit să înlătu
răm neajunsurile și să îmbună
tățim activitatea economică. S-a

Andrei COLDA 
secretarul comitetului de partid 

E .M. Lonca

Nu mai merge!

Succesele obligă la mai mult!
Căminul cultural a fost și este 

chemat să fie centrul vieții cultu
ral-educative a satului, să răspun
dă cerințelor cultural-educative ale 
locuitorilor, să fie îndrumătorul 
principal în formarea conștiinței 
socialiste a celor ce muncesc.

Mutat în casă nouă, căminul cul
tural din Iscroni a înregistrat in 
ultima perioadă a anului 1971 o 
scrie de succese pe linia muncii de 
zi cu zi în educarea multilaterală 
a adultului, fapt ce sc cere rele
vat. Aproape 2 000 de oameni au 
articipat în ultimele patru luni la 
cavitățile politice și cultural-edu- 
ative din cadrul căminului — iată 

ilră care ni se parc oglindă fi
ți faptului că, la Iscroni, con

ica căminului cultural a înce- 
să găsească noi și eficiente me

tode și forme de activitate. Și da
că vom adăuga ca de la căminul 
cultural a pornit puternica atitu
dine combativă împotriva tinerilor 
C. C., I. M. și C. P. care sc a- 
băteau de la normele de convie
țuire civilizată, arătînd ca aceștia

sînt acum angajați și că și-au 
schimbat atitudinea, vom întregi ta
bloul realităților din ultimul timp 
de la acest așezământ cultural.

Biblioteca (278 noi cititori, 1 840 
volume distribuite), brigada științi-

Căminul
cultural
în viața 
satului

fică, formațiile artistice, filmele au 
contribuit la ridicarea nivelului de 
cunoștințe ale locuitorilor, la edu
carea și mullirealizarca lor. Horele 
țărănești, joile de tineret, audițiile 
și vizionările colective ale unor c- 
misiuni. conferințele, jurnalele vor-

bite, serile tematice și-au adus și 
ele aportul la petrecerea plăcută și 
utila a timpului liber al iscroncni- 
lor.

Cu toate succesele trebuie să con
semnăm că unele deficiențe au con
tinuat să persiste. Astlcl, unele ex
puneri organizate la căminul cul
tural nu au reușit să trezească în- 
irutotu! interesul auditorilor, scă- 
zînd eficiența manifestărilor; inte
lectualii satului nu au fost antre
nați într-o muncă mai concretă: nu 
întotdeauna biblioteca a urmărit în 
ce măsură cărțile împrumutate sini 
sau nu citite. Pornind de la dezi
deratele puse de partid, de la rea
litățile imediate ale vieții de toate 
zilele din cadrul comunei, condu
cerea căminului arc obligația de a 
depune eforturi și mai mari in an
trenarea tuturor locuitorilor la ac
țiunile politico-educative desfășurate 
de cămin, căci numai printr-o mun
că susținută și continuă în acest 
domeniu se vor putea eleva cunoș
tințele.

1. MIRCEA

i

I

I
I
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Nu știu ce criterii se cumpă
nesc la numirea unui șef, dar 
știu că într-o zi Tăsacbe primi 
un telefon:

— Tovarășii'...
— Da, să trăiți!
— la vino, mă’ tovarășii', pî- 

nă sus!
— ’trăiți!
...Urmă apoi o discuție. In bi

roul directorului. După, Tăsacbe 
fu numit șef. La început se im
pacientă. Apoi, se liniști și începu

tura ? Suplețea r Linia ? Poale 
toate la un loc f Un lucru e cert 
— am calități de șef... Ba, mai 
mult, am stofă! Asta-i cuvin!ul. 
dorn’le... Apropo de stofă! (ișt 
aminti că Petrescu e plecat la 
croitor). Cine i-a dai voie lui 
Petrescu să meargă la probă, io 
varășu’ f“ Să fie clar, tovarăși! 
Nu mai merge! Asta-i... Nu mai 
merge /...“

Simțea că mai are multe, foar
te multe de sous, dar îl intre-

să-și caute argumentele- „norocu
lui" ce-i „căzuse" pe cap...

Chipeș să fie ? Mm! Ileana 
din biroul vecin e de altă părere. 
Conștiincios ? Ei, aș ! Mai are el 
prin sertare cîteva dosare pe ca
re le-a făcut uitate, („Că doar 
n-au intrat zilele-n sac!"). Săi 
fie oare, pentru că. de loc e, de 
lingă... de unde-i tovarășul direc
tor ? Poate !

Poale că asta-i! Se apropie, 
fluierind, dc oglindă dar se opri 
nemulțumit... „Trebuie aduse nea
părat cîteva retușuri la ținută. 
Nu mai merge! E ceva, cine știe 
ce, ceva care atrage atenția. Sta-

rupse zbir ni it ul strident ai 
le/onului :

„Alo! Da, sigur tovarășii' di
rector! Imediat! Să trăiți!" Pu
se cu grijă receptorul în furcă și, 
după ce se îndreptă brusc, ca și 
cind cineva i-ar fi introdus pe 
esofag în jos un iatagan, se a- 
dresa., celor din biroul din fa
ță .• s.'i se știe tovarășa...
de miine nu sînt în birou decît 
pentru... de la tovarășa' director 
in sus ! Si încă ceva... Oricine mă 
caută, sînt la șefu' in probleme 
de conducere 1 Nu mai znerge '

Victor IAȚENCO
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CETĂȚENII VĂII JIULUI se angajează plenar in întrecerea lansată de Consiliul popular al județului Hunedoara
PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE Șl ÎNFRUMUSEȚARE 

A MUNICIPIULUI, STABILITE DE CONSILIILE POPULARE LOCALE
S-au încheiat sesiunile consiliilor populare orășenești și comunale din 

municipiul Petroșani, care au dezbătut în plenul deputaților, sarcinile majo
re ale dezvoltării economice și social-culturale pe anul 1972, Desfășurin- 
du-sc în spiritul inițiativei județului Hunedoara, concretizată prin chema
rea la întrecere a tuturor județelor țării, sesiunile consiliilor populare oră
șenești si comunale au dezbătut problemele principale care preocupă oame
nii muncii din Valea Jiului, adoptind măsuri și hotărîri care să conducă la 
creșterea contribuției municipiului nostru la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor prevăzute pentru anul 1972.

Prin problematica abordată și climatul laborios ce le-a caracterizat, se
siunile consiliilor populare se înscriu în preocupările pline de răspundere ale 
organelor de partid și de stat, ale deputaților și tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului, de a transpune în viată botărîrile Congresului al X-lea al 
P.C.R., programul pentru îmbunătățirea activității ideologice și sarcinile re
ieșite din prima Conferință pe țară a secretarilor comitetelor comunale de 
partid și a președinților consiliilor populare comunale. Un loc important în 
cadrul dezbaterilor l-au ocupat răspunsurile adoptate de sesiuni la chemarea

adresată dc Consiliul popular al județului Hunedoara către toate consiliile 
populare, către toți cetățenii patriei.

Sprijinind angajamentul Consiliului popular al municipiului Petro
șani, pentru susținerea chemării la întrecerea socialistă lansată dc Consili
ul popular al județului Hunedoara, deputății Văii Jiului, s-au angajat cu fer
mitate și întreaga răspundere, pentru o activitate superioară, în preocupa
rea pentru valorificarea deplină a tuturor rezervelor locale, pentru crește
rea competenței în conducerea econo miei și a vieții social-culturalc din 
toate localitățile municipiului.

Angajamentele asumate în cadrul sesiunilor, exprimă convingerea de
plină că sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile popu
lare orășenești și comunale, toți deputății și oamenii muncii din Valea 
Jiului, se vor afla mereu în cele dinții rînduri. Angajamentele mobilizatoa
re, luate, confirmă entuziasmul și dorința nestrămutată de a susține prin 
fapte, chemarea Consiliului popular județean. Redăm în esență, aceste an
gajamente, prin îndeplinirea cărora, viața municipiului va cunoaște noi di
mensiuni.

URICANI
1. IN SECTORUL DE GOSPODĂRIE CO

MUNALA ȘI LOCATIVĂ :

• asigurarea alimentării cu apă pota
bilă Ia toate blocurile, nivelele și instalațiile 
de încălzit, în raport cu cerințele populației ;

• racordarea la rețelele de alimentare 
cu apă potabilă a unui număr de 12 gospodă
rii individuale :

• asfaltarea, peste sarcina de plan, a 
suprafeței de 600 mp. alei din parcuri ;

® plantarea pe plan local a unui număr 
de 1500 bucăți arbori și arbuști ornamentali ;

© realizarea unor economii in valoare 
de 20 000 iei la lucrările de întreținere 
parcuri și zone verzi;

2. IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII A- 
FROV1ZIONARII POPULAȚIEI:

• modernizarea unității de desfacere a 
legumelor și fructelor din cartierul Stermi- 
nos :

® extinderea spațiului comercial cu 24 
mp. la magazinul mixt din localitatea Cîmpu 
Iui Neag :

0 instalarea unui chioșc pentru articole 
industriale și produse C.A.M. ;

• instalarea unui chioșc in str. 1 Mai. 
pentru desfacerea legumelor și fructelor ;

@ îmbunătățirea întregii activități co
merciale. printr-o deservire civilizată și res
pectarea normelor de igienă, aprovizionarea 
corespunzătoare și ritmica a unităților;

3. PRIN CONTRIBUȚIA IN BANI Șl IN 
MUNCA A LOCUITORILOR :

© amenajarea unui ștrand cu suprafa
ța de 1500 mp. :

LUPENI
1. IN SECTORUL DE GOSPODĂRIE CO

MUNALA ȘI LOCATIV A :

@ depășirea planului de producție și 
prestații prin efort propriu cu 35 000 lei, la 
gospodăria comunală și cu 55 000 lei la gos
podăria locativă.

9 se vor realiza 20 000 Iei beneficii pes
te plan in gospodăria comunală și 15 000 lei 
în gospodara locativă ;

• extinderea rețelelor de alimentare cu 
apă peste plan cu 0.2 km ;

• extinderea rețelelor de canalizare 
peste plan eu 0.1 km :

• îmbunătățirea calității prestațiilor de 
8«rv lciu către populație prin folosirea în 
condiții mai bune a instalațiilor și utilajelor 
și rezolvarea operativă a cererilor oamenilor 
muncii ;

• racordarea peste plan, la rețelele de 
alimentare cu apă și canalizare, a unui nu
măr de 2(1 imobile existente.

2. IN SECTORUL DE INVESTIȚII :
0 depășirea planului de producție cu 

100 000 lei :
realizarea de economii peste plan la 

prețul de cost in valoare de 10 000 lei:
0 depășirea productivității muncii cu 

300 lei pe muncitor anual ;
• reducerea termenelor de predare a no

ilor obiective, in medie cu 15 zile, pentru 
fiecare obiectiv ;

3 IN SECTORUL DE MORĂRIT ȘI PA
NIFICAȚIE :

0 depășirea sarcinilor stabilite la pro
ducția de făină cu 300 tone ;

© reducerea prețului de cost cu 30 000 
Iei ;

• realizarea de beneficii peste plan 
în valoare de peste 30 000 lei;

I. IN SECTORUL APROVIZIONĂRI! 
POPULAȚIEI :

® depășirea planului de desfacere a 
mărfurilor cu 1 595 000 lei:

• se vor moderniza și amenaja un nu
măr de 9 unități comerciale și de desfacere ;

© construirea unui dig în lungime de 
1000 m. pentru a feri localitatea Cfrnpu lui 
Neag de efectele inundației ;

0 repararea și amenajarea drumurilor 
pe o distanță de 2 000 m., în valoare de 
20 000 lei.

4. PENTRU CONTINUA ÎNFRUMUSE
ȚARE A LOCALITĂȚII, se vor executa prin 
muncă patriotică, lucrări în valoare de 
4 150 000 lei cuprinzând :

— construcții trotuare 3 600 mp.;
— reparații străzi 22 500 mp.:
— construcții drumuri 3 500 mp.;
— reparații și întrețineri 57,2 km. ;
— amenajări și extinderi spații verzi 

I ha.;
— întrețineri parcuri-zone verzi 11 ha. ;
— plantări de arbori și arbuști 1 500 buc.;
— amenajări baze sportive 4 ;
— lucrări de îndiguiri 9,1 km. :
5. IN DOMENIUL INVAȚAMINTULI I. 

CULTl RI1 și SĂNĂTĂȚII :
@ înființarea unor atcliere-școală în ac

tualul sediu a] I.G.C.;
0 modernizarea și dotarea atclicrclor- 

școaiă existente cu sculele și materialele ne
cesare :

g realizarea unei economii de 200 000 
lei, prin acțiunile patriotice ale elevilor și 
cadrelor didactice ;

g. înființarea unui ansamblu folcloric 
la căminul cultural din Cîmpu lui Neag ;

@ modernizarea punctului sanitar din 
Cîmpu lui Neag ;

0 mărirea staționarului la spitalul Uri- 
cani cu 10 paturi ;

® îmbunătățirea asistenței medicale, prin 
folosirea mai eficientă a bazei materiale e- 
xistente și utilizarea judicioasă a fondului 
de medicamente.

5. DEPĂȘIREA VEN1TI K1LOR PRO
PRII LA BUGETUL LOCAL CU 20 000 LEI

6. PENTRU CONTINUA ÎNFRUMUSE
ȚARE ȘI BUNA GOSPODĂRIRE A ORA
ȘULUI, se vor executa, prin muncă patrioti
că, lucrări edilitar-gospodărești in valoare de 
10 milioane lei ;

7. PRIN CONTRIBUȚIA IN BANI Șl 
IN MUNCA A LOCUITORILOR. SE VOR 
REALIZA URMĂTOARELE OBIECTIVE:

tg' construirea și amenajarea drumului 
de acces la stația telescaun Roșia-Straja ;

© sistematizarea și amenajarea zonei de 
la stația de plecare a telescaunului Roșia- 
Straja.

• se vor executa parțial lucrările de a- 
menajare a complexului de agrement Braia.

8. IN DOMENIUL INVAȚAMINTl LI i 
CULTURII, EDUCAȚIEI SOCIALISTE ȘI 
SĂNĂTĂȚII SE VOR l RMARI Șl REALI 
ZA :

0 aplicarea in viață a măsurilor stabili
te de partid pentru continua dezvoltare a 
rețelei dc invățămint, pentru perfecționarea 
tehnicii de lucru și creșterea pregătirii poli- 
tico-profesionale a viitoarelor cadre la nive
lul exigențelor actuale.

0 crearea de ateliere școlare pe lingă 
școlile generale și liceu ;

0. pentru educarea moral-cetățenească 
și patriotică prin muncă și pentru muncă 2 
elevilor, se vor executa lucrări in valoare dc 
100 000 Iei, iar din producția atelierelor-școa- 
Iă se vor realiza produse in valoare de 25 000 
lei ;

0 se vor amenaja prin asfaltare două 
baze sportive la școlile nr. 1 și 3 și alte do
uă baze simple pentru școala nr. 5 și liceu ;

• cu concursul organizațiilor sindicale 
și de tinerel, a instituțiilor culturale, vor fi 
pregătite formațiile cultural-artistice pentru 
prezentarea de programe locale și participa
rea lor efectivă Ia acțiunile întreprinse pe 
plan județean ;

— la nivelul orașului se va constitui o 
formație corală mixtă și o echipă de teatru :

® îmbunătățirea asistenței medicale.

VULCAN
1. IN SECTORUL DE GOSPODĂRIE CO- 

MUNALA $1 LOCATIVA :
• depășirea planului la prestații, prin 

efort propriu, !a 1. G. L. cu 50 000 lei și la
I.G.C.  cu 40 000 lei, iar în acest scop orga
nizarea mai bună a procesului de producție 
•și a prestărilor de servicii :

0 realizarea unor economii suplimentare 
la prețui de cost de 10 000 ici. la I.G.L. și 
10 000 lei. la T.G.C. ;

0 realizarea de beneficii peste plan la 
I.G.L. cu 20 000 lei și la I.G.C. cu 10 000 lei.

2. IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII ȘI 
DESERVIRII POPULAȚEI :

@ depășirea planului de desfacere cu 
1 400 nun iei;

® repararea, modernizarea și amenaja
rea unui număr dc 8 unități comerciale :

3. IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR:
O realizarea, in trimestrul I 1972, a cel 

puțin 23 la sută din numărul (otal de apar
tamente planificate și terminarea cu 20 de zi
le a numărului total de apartamente înainte 
de finele anului.

0 economisirea, printr-o mai bună gos
podărire pe șantiere, a cantităților do 100 mc. 
material lemnos, 60 tone ciment. 10 000 buc 
cărămizi. 150 ml. țevi conducte. 10 tone oțel 
beton.

4. PRIN CONTRIBUȚIA IN BANI Șl IN 
MUNCA A LOCUITORILOR SE VOR REA
LIZA :

® repararea de drumuri pe o lungime 
de peste 10 km. ;

ANINOASA
1. PENTRU BUNA GOSPODĂRIRE Șl 

ÎNFRUMUSEȚARE A COMUNEI :
© se vor executa lucrări, prin muncă 

patriotică, in valoare de 1815 000 lei;
0 repararea a 55 0(10 mp străzi și trotu

are :
© întreținerea și repararea a 28 km 

drum comunal, din care 20 km, pînă la 1 mai 
1.972 ;

@ amenajarea a 0,50 ha zone verzi 
pînă la 1 mai i

© plantarea pînă la 1 mai, a 2 000 ar
bori, arbuști și pomi ;

0 executarea unor lucrări de îndiguire 
pe o distanță de 250 ml ;

curățirea a 20 ha pășuni și finețe, 
pînă la 1 iulie 1972 ;

© realizarea unei economii de 15 000 lei. 
Ia lucrările din contribuția in bani, prin 
sprijinirea cu materiale și muncă patriotică :

• realizarea unei economii de 10 000 lei 
ia lucrările gospodărești, c6 vor fi executate 
din prevederile bugetare ; |

© organizarea întrecerilor între circum
scripțiile electorale, ștrăz.i și cartiere, acor- 
dîndu-se diplome și mențiuni celor ce se e- 
vidențiază: - • •'

© realizarea cifrelor de plan la colecta
rea deșeurilor de hirtie, sticlă, fier vechi, tex
tile ;

2. IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI CO
MUNALE ȘI LOCATIVE :

0 vor fi sprijinite sectoarele I.G.C. și 
I.G.L., pentru realizarea sarcinilor de plan 
și realizarea unei economii în valoare de 
10 000 lei ;

® se va pune un accent deosebit .pe sa
lubrizarea comunei și pe întreținerea și con
servarea fondului locativ, proprietate de stal;

® folosirea de către aceste unități a 
mijloacelor de producție la întreaga lor ca
pacitate și asigurarea cu materiale la locul de 
muncă ;

O realizarea și depășirea sarcinilor con

• executarea, prin acțiunile patriotice, 
a unor lucrări in valoare dc peste 16 milioa
ne lei;

0 organizarea întrecerilor intre cartiere, 
comitete de locatari, pentru cea mai frumoa
să stradă, eel mai frumos bloc și scară, acor- 
dîndu-se diplome și mențiuni celor eviden
tial».

5. IN DOMENIUL INVAȚAMINTULI I. 
CULTURII ȘI SĂNĂTĂȚII :

0 dezvoltarea rețelei dc invățămint, 
pentru perfecționarea tehnicii de lucru și 
creșterea pregătirii politico-profesionale a 
viitoarelor cadre la nivelul exigențelor ac
tuale și viitoare ale economiei naționale ;

© organizarea acțiunilor voluntar-patri- 
otice ale elevilor prin care se vor executa 
lucrări în valoare de 500 000 lei, iar din pro
ducția atelierelor școlare se vor realiza pro
duse în valoare de peste 25 000 lei ;

® pregătirea formațiilor artistice ale că
minului cultural și clubului muncitoresc din 
oraș, pentru susținerea unor programe artis
tice la serbările cîmpenești și zilele festive :

® organizarea întrecerilor intre brigăzile 
artistice și celelalte formații culturale :

(5 organizarea unor nedei tradiționale 
specifice localității noastre :

* îmbunătățirea asistenței medicale, prin 
folosirea cit mai eficientă a bazei materiale 
existente Și utilizarea judicioasă a fondului 
de medicamente.

0 scăderea morbidității cu incapacitate 
temporară de muncă, întărirea activității de 
igienă și sanitaro-antiepidemice pentru con
solidarea rezultatelor obținute în cadrul pro
gramelor de sănătate și lichidarea unor boli 
infecțioase.

tractuale la toți indicatorii de plan, punin- 
du-se accent pe calitatea lucrărilor și presta
țiilor efectuate ;

3. PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA APRO
VIZIONĂRII POPULAȚIEI :

• se vor efectua reparații curente la 
toate unitățile comerciale și se va studia po
sibilitatea extinderii spațiului de depozitare 
și deservire a populației cu un volum sporit 
de produse agro-alimentare și industriale :

• se va acorda atenție îndrumării ca
drelor diD comerț pentru ridicarea pregătirii 
profesionale și calificării.

4. IN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂ
TĂȚII OAMENILOR MUNCII :

• se va urmări îmbunătățirea și extinde
rea acțiunilor cu caracter profilactic, in spe
cial depistările active în colectivități. Prin 
îmbunătățirea condițiilor de tratament la u- 
nitățile sanitare de pe raza comunei, se va 
reduce numărul zilelor de incapacitate de 
muncă.

5. PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTI
NUA A PROCESULUI INSTRUCTIV-EDU- 
CATIV AL ELEVILOR și modernizării pre
dării la cele două școli generale, se va sprijini 
activitatea de cercetare metodică, urmărind 
generalizarea celor mai bune metode de pre
dare la clasă ;

6. PE LINIA ACTIVITĂȚII DE CULTU
RALIZARE A MASELOR Șl VALORIFICA
REA FOLCLORULUI SPECIFIC COMUNEI:

® se vor selecționa cele mai valoroase 
tradiții folclorice și cu putere de influența
re în rîndui maselor, pentru a fi incluse în 
repertoriul formațiilor artistice de amatori 
din cadrul căminului cultural și clubului mun
citoresc ;

0 se vor prezenta in localitățile din ju
dețul nostru un număr de 20 spectacole, de 
către formațiile locale ;

0 se va acorda atenție deosebită organi
zării nedeilor pe timp de vară și in special 
„Nedcii Tulipanului".

PETRILA
1. IN SECTORUL DE GOS

PODĂRIE COMUNALA ȘI 
LOCATIVA :

@ depășirea planului dc 
producție și prestații prin 
efort propriu, cu 115 000 lei;

© se vor realiza economii 
suplimentare la prețul de cosi 
în valoare dc 10 000 lei, din 
care I.G.L. 5 000 Ici, iar I.G.C. 
5 000 lei;

@ realizarea unor beneficii 
peste plan în valoare de 
10 000 lei, din care la I.G.L. 
5 000 lei, iar I.G.C’. 5 000 Ici;

2. IN DOMENIUL APRO
VIZIONĂRII POPULAȚIEI :

© depășirea planului de 
desfacere cu 166 000 lei la 
produsele alimentare și in
dustriale :

© economii la cheltuielile 
de circulație în valoare dc 
5 000 lei ;

© realizarea de beneficii 
peste plan în valoare dc 
35 000 lei ;

© se vor repara, moderni
za și amenaja un număr de 
două unități comerciale:

3. PENTRU CONTINUA 
ÎNFRUMUSEȚARE ȘI GOS
PODĂRIRE A LOCALITĂ
ȚII ;

0 se vor executa prin 
muncă patriotică, lucrări e- 
dilitar gospodărești în valoa
re de peste 14 milioane lei, 
reparîndu-se 13 mii metri pă
țeați străzi și trotuare, se vor 
întreține și repara 61 ha zo
ne verzi, se vor amenaja 22 
terenuri de joacă pentru co
pii și baze sportive, se vor 
planta 6 000 bucăți puieți, 
arbori și arbuști, se vor efec
tua taluzări și consolidări dc 
maluri pe 13,5 km :

4. PRIN CONTRIBUȚIA 
IN BĂNI ȘI IN MUNCA A 
LOCUITORILOR :
• se vor realiza lucrări 

în valoare de cel puțin 
600000 lei, reparații de străzi, 
îndiguiri dc maluri, construc
ții de poduri ;

0 se vor repara peste 
13 km drumuri comunale și 
străzi, prin contribuția în 
muncă, executîndu-se peste 
18 000 zile om cu brațele și 
peste 500 zile cu mijloace de 
transport cu tracțiune anima
lă.

5. IN SECTORUL DE PRO

IECTARE Șl SISTEMATIZA
RE :

© se va asigura elabora
rea proiectelor de execuție 
privind obiectivele ce se vor 
executa in 1972, prin contri
buția in muncă și bani, 
făcindu-se economii în valoa
re de 50 000 lei la cheltuieli
le dc proiectare la aceste lu
crări.

© se vor intocmi docu
mentațiile tehnice pentru e- 
xecuția lucrărilor de repara
ții capitale și curente la u- 
nitățile școlare, făcindu-se e- 
conomii la cheltuielile dc 
proiectare în valoare de 
20 000 lei ;

6. IN SECTORUL DE IN
VESTIȚII :

© se va sprijini șantierul 
de construcții, prin mobili
zarea cetățenilor la munci 
patriotice, pentru ca termene
le de dare în folosință să se 
scurteze cu 10 zile la obiec
tivele ; creșa și grădinița 
de copii Petrila, piața de a- 
limenle Petrila și complexul 
meșteșugăresc Lonea.

7. IN DOMENIUL INVA- 
ȚĂMÎNTULUI ȘI CULTU
RII, EDUCAȚIEI SOCIALIS
TE ȘI SĂNĂTĂȚII SE VOR 
URMĂRI ȘI REALIZA :

© dotarea atelierelor școa
lă de la Liceul Petrila și 
școlile generale cu mașinile și 
sculele necesare. asigurîn- 
du-se astfel buna lor funcțio
nare ;
• educarea moral-cetățc- 

nească și patriotică, prin 
muncă și pentru muncă a 
elevilor în care scop se vor 
organiza acțiuni voluntar pa
triotice prin care se vor exe
cuta lucrări în valoare de 
50 00o lei ;

© din producția ateliere
lor școlare se vor realiza 
produse în valoare de 10 000 
lei.

© permanentizarea activi
tății artistice de amatori ;

0 se va îmbunătăți asis
tența medicală prin folosi
rea mai eficientă a bazei ma
teriale existente, perfectiona
rea cadrelor medico-sanitare 
și utilizarea mai judicioasă a 
fondului de medicamente :

© scăderea morbidității cu 
incapacitate temporară de 
muncă :
• întărirea activității de 

igienă și sanitaro-antiepidemi- 
că, pentru consolidarea rezul
tatelor obținute în cadrul pro
gramelor de sănătate si lichi
darea unor boli infecțioase.

1. IN AGRIC ULTURĂ :

® extinderea suprafeței arabile cu 10 ha 
prin desțelenire și insămințarea cu porumb, 
cartofi și legume ;

O creșterea producției agricole cu 11 
la sută față de cea planificată, prin aplica
rea îngrășămintelor organice p< suprafețele 
arabile și executarea celei de a treia prașile;

© plantarea unui număr dc 6 000 buc. 
pomi fructiferi din speciile meri, peri, cireși, 
nuci :

© curățirea unei suprafețe de 310 ha. 
pășune naturală,, prin contribuția crescători
lor de animale și îngrășarea unei suprafețe 
de 17 ha. prin tirlire ;

® creșterea electivului de animale cu 
12 la sută ia speciile de bovine, ceea ce în
seamnă cu 162 capele mai mult ca in anul 
1971, cu 11 la sută la ovine, ceea ce revine 
cu 5B9 capele mai mult, iar la porcine cu 14 
la sută mai mult decîl efectivele înregistrate 
la 3 ianuarie 1972 ;

© realizarea și depășirea planului de 
contractări la următoarele produse : 20 hl 
lapte dc vacă, 10 li] lapte de oaie, 350 kg. li
nă, peste prevederile de plan ;

® la contractările dc animale se va de
păși sarcina cu : 15 capete bovine adulte, 35 
capete tinerel bovin, 10 capete porcine, 40 
capete la tineret ovin.

2. IN INDUSTRIE Șl PRESTĂRI SER 
VICIU :

© valorificarea superioară a resurselor 
locale, prin deschiderea unui cuptor de ars 
varul necesar nevoilor locale ale populației ;

BANIȚA
© înființarea unor secții de croitorie, 

cisinărie. cojocărie, pentru valorificarea re
surselor și tradiției locale ;

3. IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 
ȘI SERVIRII POPULAȚIEI :

® desfacerea unui volum suplimentar 
de mărfuri in valoare de 700 000 lei;

© îmbunătățirea aprovizionării și servi
rii populației pe baza cererii de consum ;

• îndrumarea elevilor spre școala profe 
sională comercială din Petroșani, cu scopul 
de a asigura cadrele de deservire necesare 
unităților comerciale ;

4. IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR, 
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA Șl 
SOCIALA A COMUNEI :

• construirea dependințelor la școlile 
generale «lin Bănița-Botani, Crivadia și Meri- 
șor a căror valoare se ridică la 1 100 000 iei ;

© executarea unei parcări moderne au
to ;

® pavarea cu piatră n șanțurilor din 
centrul comunei pe o lungime de 500 m.

© terminarea lucrării de extindere a 
spațiului și împrejmuirea cu gar«l a căminu
lui c ultural ;

© încasarea, pînă la 1 mai 1972. a debi
tului de 83 mo Iei din contribuția bănească 
a populației și .‘Xccutarea a 60 la sulă din 
planul lucrărilor prin contribuția in muncă 
cu brațele și cu atelajele.

© întreținerea drumurilor de interes Io 
cal pe o lungime de 11,2 km.

© executarea unor lucrări de gospodări 
re și înfrumusețare, prin muncă patriotică 
în valoare de 819 200 lei;

® terminarea terenului de sport și a te
renurilor dc joacă pentru copii de Ia școala 
generală din comună ;

• întreținerea și construcția unor dru
muri de interes local pe o lungime de 30 km.

5. RE.\LIZARE/1 PLANULUI DE VENI
TURI :

® încasarea veniturilor extrabugetare și 
atragerea la buget a sumei de 40 000 lei :

© încasarea, pină la 1 iunie 1972, a la
xelor de pășunat și montă ;

6. IN DOMENIUL 1NVAȚAMINTULUI. 
CULTURII ȘI SĂNĂTĂȚII:

© darea in folosință a dependințelor tu
turor școlilor, pină la 15 septembrie 1972 ;

© dotarea școlilor cu materialul didactic 
prevăzut și a atelierelor școală cu sculele ne
cesare efectuării orelor de practică ;

© executarea unor lucrări, prin acțiuni 
patriotice ale elevilor, in valoare de 70 000 
lei, precum și a unor produse, in valoare de 
5 000 lei. realizate în atelierele școală:

© asigurarea bazei materiale a căminu
lui cultural pentru intensificarea muncii po- 
litico-ideologico și cultural-educative ;

© îmbunătățirea continuă a asistenței 
medicale, prin extinderea acțiunilor cu carac
ter profilactic, gospodărirea cu grijă a medi
camentelor la gratuități ;
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Steaaui

(Urmare din pay 1)

indii at Înainte dc țoale. . ă este 
necesar ca organele și orgnni- 
soțiile de partid, sa cunoască 
mai bine, mai profund și mai 
multilateral activitatea economi
că n minei, a fiecărui loc dc 
mumă. Nu am putea spune că 
ptnă acum comitetul nostru de 
partid era străin dc acest lu
cru. Insă trebuie să recunoaș
tem că au fost destul dc multe 
mniri cind pluteam la suprafa
ță, clnd nu știam aprofundat 
urm mente îndeplinirea planii 
lui Eram .la curent “ cind nu 
sc realiza planul pe mină, sau 
«înd un sector nu sc achita dc 
oblicat iile ce-i revenise dar, cu
noșteam mat puțin cauzele, cnu- 
zrlc reale, adinei. In întreaga 
lor complexitate care dădeau și 
încă dau naștere la 
respective. De aici sc trage un 
mare neajuns al muncii dc 
partid, al activității organelor 
și organizațiilor dc partid, 
rare nu au orientat In 
toate împrejurările munca poli
tică spre un tel concret, nu 
au intervenit operativ pentru 
înlăturarea lipsurilor.

Analizând această situație, bi
roul comitetului de partid cu 
xprijtnul comisiilor economice și 
organizatorice dc pc lingă co
mitetul dc partid, pc baza tema
tico Întocmite în prealabil a i- 
nițiat un control în cadrul sec
torului Ill asupra preocupărilor 
organizațiilor dc partid, condu
cerii sectorului pentru realiza
rea sarcinilor economice. Au 
fost, de asemenea, făcute sonda
je in cadrul sectorului IV pri
vind cauzele nerea)izârii pro
ductivității muncii în abatajele 
frontale și cameră. Tot 
sondaje s-a făcut un 
privind modul în care maiștrii 
mineri și cei mecanici 
programele dc lucru, prelimi- 
narelc, cum folosesc forța de 
muncă.

Din investigarea făcută asupra 
rezultatelor decadei a II-a din 
majoritatea lunilor anului tre
cut s-au constatat mai multe ne
ajunsuri — în special în cadrul 
sectorului neajunsu-

situațiih

prin 
control

cunosc

care au dus lo r©mincren sub 
plan a sectorului. Față tl<- a- 
censtă situație biroul comitetu
lui dc partid o propus comitetu
lui oamenilor muncii să ta mă 
suri dc redresare a situației c- 
t*onomk*e a sectorului, lucru re 
s-a și făcut Au fost luate mă
suri organizatorice la nivelul 
conducerii sectorului și brigăzi
lor. Astfel au fast solicitați să 
sprijine arest sector comuniștii 
l .udovir Re pas, loan Bat iu. 
Constantin Bigu. Alături de ei, 
încă 7 tovarăși de muncă, foști 
șefi dc brigadă la sectoarele I, 
II, IV și V unde ou avut rezul
tate foarte bune, au fost soli
citați să preia conducerea unui 
abataj frontal de mare produc 
tivitatc. Brigadierii s-au acomo
dat în scurt timp cu noua teh
nologic dc lucru și rezultatele 
nu au înlîrziat să sc arate — 
colectivul brigăzii a reușit sâ 
sporească randamentul dc la 4,5 
tonc/post cîț sc realiza înainte 
la 6 tonc/post, cu tendință dc 
creștere în continuare.

Au fast luate măsuri dc îm
bunătățire a aprovizionării bri
găzilor cu materialele necesare, 
s-a îmbunătățit activitatea co
lectivului electromecanic. Astfel, 
organizația dc bază nr. 3 a fost 
ajutată și îndrumată In exer
citarea cu mai multă competen
ță a rolului său dc organ poli
tic conducător în cadrul secto
rului, în repartizarea dc sarcini 
concrete fiecărui membru de 
partid, tragerea la răspundere 
asupra modului cum au fost 
duse la îndeplinire.

Cu sprijinul biroului comite
tului dc partid, biroul organi
zației dc bază din cadrul secto
rului Ill a organizat o discu
ție cu toți membrii brigăzilor 
de la abatajele frontale, maiș
tri mineri și mecanici, ca și cu 
conducerea sectorului, la care 
au participat președintele sin
dicatului. directorul exploatării, 
inginerul șef, șeful serviciului 
tehnologic și șeful serviciului 
normare și salarizare. Cu accas- 

I’elrti Bălănescu, 
șeful serviciului salarizare și 
aplicarea normelor a prezentat 
ciclograma și modul de lucru la

rof lie.

semn

vi
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— Ei, rum să
— Saboți.
— Bine, știu, 

dreapta sau pe

abatajele frontale. Pc marginea 
acestei prezentări s-au ptu-tat 
discuții și s-nu făcut prețioase 
propuneri dc către tovarășii 
l»an Cojoegru, Ludovic Rrpaș. 
loan Bariu. Eugen Gircdaru. 
Zeno Sustac și mulți alți comu
niști. Discuția a completat pro- 
programu) dc lucru Și (» wn- 
tribuit la schimbarea climatu
lui dc muncă In cadrul secto
rului, lucru cc a fast apreciat 
do către adunarea generală a 
comuniștilor din luna ianuarie 
1972.

Din constaturile dc ia locuri
le de muncă a reieșit că acolo 
unde șeful de brigadă și șeful 
dc schimb se preocupă dc re
partizarea dc sarcini concrete 
membrilor brigăzii, se îngrijesc 
do scule, respectă programul 
dc lucru dc 6 orc, sc comportă 
în mod tovărășesc cu noii an
gajați, rezultatele nu întîrzie 
să so arate. Putem scoate în e- 
vidență în acest sens brigăzile 
conduse do comuniștii lonn Por
ta, Stancu Albu, Florca Duro- 
ian. Zaharie Bălăuță, llristachc 
Borș, Ghcorghc Cusular, Anghcl 
Colciou care și-au realizat ran
damentele în proporție do 100— 
117 la sută, iar de la sectorul 
dcschideri-prcRătiri brigăzile 
conduse do Dumitru Costinaș și 
Tudor Flutur care pe primele 
două decade ale lunii au reușit 
să depășească randamentele pla
nificate și să cîștige un salar 
pe post dc miner între 130 și 
170 lei.

Cu măsurile tehnieo-organiza- 
toricc și politice luate dc comi
tetul oamenilor muncii, sub în
drumarea comitetului de partid, 
organizațiilor de bază, cunoscînd 
potențialul de muncă, organi
zare și mobilizare a comuniști
lor, a întregului colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de Ia mina Lonea sîntem con
vinși că in următoarele luni 
vom obține rezultate bune, re- 
cuperlnd restanțele din prima 
lună a anului, înscriindu-ne 
astfel printre colectivele dc mi
neri care înțeleg să răspundă 
prin fapte dc muncă, grijii pe 
care nc-o poartă conducerea 
noastră de partid și de

Ku due
C'ine urmează ? Ce

Saboți.
C« Jcl de saboți ?

— Saboți!
— Saboți, saboți, dar de 

care ? Da căruțe, dc vagon, 
de... Unde vreți să-i puneți?

— la roată.
— Pe dreapta sau pc stln- 

•ja ?
— Cum, pe dreapta s 

sliiiga ?
— />t»mneavoastră, c 

montați, cum ii montați ?
— Pe coroană.
— Nu asta. Pe ce parte ?
Merceologul începe să se 

sfătuiască cu consilierul teh
nic care-1 însoțește. Conclu
zia este exprimată prin citcra 
semne din cap. Magazionerul 
se adresează altor delegați ca
re, după ce sint serviți, se 
duc la treaba lor. Nemaifiind 
nimeni, și cei doi neclintin- 
du-se din loc, sint din nou 
chestionați:

ÎNSEMNARE

— Cum calcă
le. pe șine .’

— Normal.
Magazionerul face un 

a lehamite cu mina și serveș
te un alt delegat. Cei doi iar 
se consultă și consilierul teh
nic iar dă din cap.

— Ei, vi-i dau pe dreap
ta sau pe stingă ? Să nu-mi 
veniț i după aceea să vi-i 
schimb, că nu pot. Ați hotă- 
rft, gata. Spuneți...

— Saboți.
— Știu, știu, dar ce fel de 

saboți ?

JOI 10 FI HRl ARII
Ao.nelc lăsare la ora 7,24 

apune la ora 17.36. Zile treci 
an — 41, zile rămase

1.VEN1MEN II
1904 — S-a născut I mil Bod 

nara», mcmhrn al < omitctului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R , vircprc 
sedintr al Consiliului dc S<ai a) 
Republicii Socialiste România. 
I con al Muncii Socialiste; 1947 

Încheierea, la Paris, de către 
puterile aliate și asociate, .i tra- 
i.uului de pace co România (25 
de ani); 1972 — Au loc intre 
vederi între președintele Franței. 
Georges Pompidou, și cancelarul 
vest-german, Willy Brandt (Pa-

; 10—11); 1898 — S-a năs- 
scriitorul german Bertolt 

Brecht (m. 1956); 1923 — A 
murit savantul W ilhelm Konrad 
Ritnigcn, laureat al Premiului 
Nobel pentru fizică (n. 27 111 
1847); 1837 — A murit A. S. 

in (n. 6 VI 1799),

Aiunoora. Iji ora 19 — INTlL- 
NIREA tinerilor de la mina ți 
din comuna cu vechi activiști 
de partid, în cadrul manifestă
rilor organizate în cinstea semi
centenarului U.TjC. Vulcan. In 
sala <le ședințe, la ora I3 
FIGURI Dl BIOLOGI RO
MANI. Prezentare urmată dc 
un diafilm pc teme biologice 
peniru elevii din clasa a X-a 
a liceului din localitate. In ca
drul joii dc tineret un roncurs 
„Cine știe, ciștigă" urmat dc 
jocuri distrat live ți dam. Petrila. 
la ora 20 -- JOIE DE TINE- 
RET. l^onea. la ora 14, in or
ganizarea clubului, la căminul 
muncitoresc — EXPUNEREA 

moderne Jc prevenire

Punctul 
de lucru 

ADAS 
Petroșani 

face 
cunoscut

luare).
17.30 De sen it>^>«.iiidcrea emisiunii 

dirpă-amiază.
17,35 Emisiune în limba ma-

l’i FROȘANI ’ Moiw 
ărie; Vinovatul este în cwa; 
Republica. 100 dc dolari pen 
ii o șerif; PETRILA : ( ortul

eriilc I II. I.ONEA
7 Noiembrie: Începutul; Mine
rul; Romco și Julina. seriile 
I II. ANINOASA : Doamna 
dc pc șine; VULCAN : Intîlni- 
ic <u o necunoscută; PARO- 
*>ENI . Mamă ciudată; LUPENI 
— Cultural: Mihail Strogoff; 
URICANI Vulnilc

la tragerea de amor
tizare pentru luna ia
nuarie 1972 a asigură
rilor dc viață, din por
tofoliul punctului de 
lucru ADAS Petroșani a 
ieșit ciștigăfoarc combi
nația de litere B V V. 
Posesorul asigurării cu 
această combinație de 
litere este salariatul 
Constantin Prodan de la 
E.M. Diljo, iar cîștigul 
valorează 1 00(1 lei.

țhiarS,
18,35 Confruntări.
18,55 Melodii noi,
19.10 Publicitate.
19,20 1 001 de veri: Povestiri 

cii ursuleți.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,15 Tinerii despre ei iuțiți.
21.10 Pagini de umor : Relro- 

spectiva Walt Diiney.
22,00 Panoramic științific.
2230 24 dc ore.

mergem

Programul

<< CASA Dl. CULTURA 
PETROȘANI. In cadrul intint- 
clubului, Ia ora 19 — DEZBA
TERE cu tema : I Iărnicia și pa
razitismul.

<■ CLUBURI. Lupeni. La 
ora 19 — SEARA LITERARA 
pentru tinerii dc la E. M. Lu
peni cu tenta : Permanențe etice

Petroșani i nr. 15, str. 
Republicii — 7—22, du
minica între 14—20 ; Car
tier Carpați, deschisă în
tre orele 7—21,30, duminica 
între orele 8—14; Cartier Ae
roport, deschisă în zilele de 
luni, miercuri șj vineri între 
orele 7,30—15,30, iar marți, 
joi și sîmbătă între 
7.30—12.30- 1G—19.

JOI 10 FEBRUARIE

9.00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex.

9.05 Mia paradă a șlagărelor. 
Emisiune dc muzică ușoa
ră realizată de televiziu
nea din Bratislava (re
luare).

9.30 Dinamica societății româ
nești. Condiția umană in 
socialism (reluare).

10,00 Curs de limba engleză 
lecția a 2-a).

10.30 Telc-cinematcc.i : „Nti-i
pace sub măslini" (reluare).

12,05 Telejurnal.
15.30 lecții TV pentru lucrăto

rii din agricultură. Creș
terea ovinelor pentru pro-

Pronoexpres
l.a concursul nr. 6 Pronocx- 

pres din 9 februarie 1972 au 
fost extrase din urnă următoa
rele numere :

Extragerea 1: 37 38 11 
25 7.

Extragerea a II : 13 
28 15.

Fond general
2 726 319 lei.

Ieri, temperatura
acrului a fost de plus 8 grade 
la Petroșani și dc plus 6 grade 
la Paring. Minimele au fost de 
minus 5 grade și, rcspeciiv, mi
nus 4 grade.

Grosimea stratului de 
la Paring 48 cm.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vremea sc îr.calzeștc ușor. Ce
rul variabil. Vini potrivit din

nc ritmicitate

județeană 
a Olimpiadei 
de economie 

politică

— Ce stați așa, fraților ? 
Spuneți odată, așa sau așa ?

— Si. . ce strigi așa la noi ?
— Uite ce-i 1 Eu n-am chef 

să mă cert, că trebuie să fiu 
atent aici. Spuneți-mi, ome
nește. să-nțeleg ce vreți. A- 
vem și pe dreapta și pe stin
gă. Vă servesc și... duceți-vă 
sănătoși !

— Ne ducem, dar noi ți-am 
cerut saboți.

— Dine, saboți 
cum să fie ?

Cei doi iar se 
magazionierul se 
alți delegați.

— Ei pe dreapta ? Pe stin
gă ?

Eroism
consultă și 
ocupă de cotidian După 361 de zile ! Realizarea

Recent a avut loc. la Deva, 
faza județeană a Olimpiadei de 
economie politică la care 
participat elevi din liceele 
dustriale și cele de cultură 
nerală din întregul județ. 
Valea Jiului au participat 
conc-arenți, selecționați la 

locale ale concursului, 
industrial minier din 

ani s-a prezentat cu 9 can
didați dintre care s-au eviden
tul Puiti floria și Petru Riti, 
care au primit diplome indivi
duale. De asemenea, același li
ceu a mai obținut și una din 
cele trei diplome colective de
cernate pe județ echipelor cu o 
prezență meritorie.

Prezentindu-se pentru prima 
oară la un asemenea concurs, 
menit să contribuie la educația 
politico-idcologicâ a tinerei ge
nerații, elevii participant au 
dovedit conștiinciozitate în pre
gătirea lor înțelegerea apro
fundată a științelor sociale și 
mai ales un stadiu avansat de 
maturitate politică.

— Locomotiva merge așa...
— Atunci pe interior.
Intră șeful depozitului:
— Ce. dracu'. neică, n-ați 

mai terminat ?
— Noi am cerut saboți...au

in- — De locomotivă cu tro-
CC- ley ?
Din — Așa .. cu troley...

19 
fa-

— Pe
— Da.

stingă ?
pe stingă... •’’’

Li- 
Pe- ★

Și din ziua aceea, mina Pe- 
trila are saboți pentru loco
motive. Are, este bine spus. 
Are dar. aici e buclucul! Ca
nalul coroanei e pe stingă, 
adică in afara coroanei Tur
nați greșit, greșeală care cos
tă nu glumă, nu pe proiec
tant, nici pe turnători pentru 
că merceologii, in necunoș- 
tință de cauză, au acceptat 
rebutul. Căci rebut se ponte 
nunii. Și incă ce. rebut : de 
citer a mii de lei. Iar locomo
tivele... Aici e aici, locomo
tivele așteaptă să li se mon
teze saboții... Saboți nor
mali...

i nefavora- 
înnuaric, e- 

Constantin 
Mihai 

Ioan 
, Vasile

Sîrsla de la Liceul industrial 
minier Petroșani, însoțiți de 
maiștri instructori losif Ema- 
noil și Sabin Sicoe au efectu
at orc de muncă patriotică la 
E.M. Dîlja. Deși continua să 
plouă, deși loan Oprea, șeful 
serviciului administrativ ai mi
nei, le făcuse cunoscut că și-au 
îndeplinit norma propusă, ci au 
continuat sâ muncească lopătînd 
trei vagonete de steril și des- 
cărcînd, în cadrul depozitului 
de lemne, un vagon de seîndu- 
ră. Lor, părinților și profeso
rilor lor, o viguroasă strîngere 
fie mînă 1

Cu toată vremea 
bilă, duminica 30 i; 
levii Dan Săcăluș, 
Țigărcanu, Dantc Flori, 
lonescu, Viorel Popescu, 
Pavel, Victor Trif și

Mica publicitate

Dent D. IONAȘCU

PIERDUT certificat califi
care seria 1134 eliberat de 
Școala de calificare S. F. U. 
Petroșani pe numele Istudor 
Gigei. Declar nul.
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INDUSTRIA Șl EXPORTUL DE MOBILĂ (II)
Dezvoltarea producției românești 

de mobilă s-a tăcut ținindu-sc sca
ma dc cerințele crescîndc ce sc 
manifestă aut pe piața internă cit 
și pc piața mondială. Evoluția pro
ducției de mobilă are loc în sco
pul satisfacerii consumului de mo
bila in continuă ascendență, ca ur
mare a creșterii demografice ți a 
nivelului de trai, precum și a dez
voltării construcțiilor de locuințe. 
V olumul tot mai marc dc mobilă 
ce se produce de la un an la 
altul este consecința perfecționării 
continue a mijloacelor de producție 
fi a organizării iot mai raționale 
a producției.

in anul 1970 s-a icalizat o pro
ducție de aproape 5 uri mai inare 
devii in I960, industria republica
nă a crescut intr-un ritm mai ri
dicat dccit ansamblul industriei d. 
mobilă fapt cc sc rclicaâ in spo
rirea ponderii M.i.l . in producția 
dc mobilă a țârii. I. n aport hotă- 
riior in dezvoltarea producției dc 
snondă l-au avut noile unități con 
strune are au capacități dc 10 000- 
iC OvO garnituri convenționale a-

interne și

pe Aleea
Vulcan

In aceiași timp <-u creșterea can 
titativâ s-au obținut realizări în
semnate in direcția lărgim gamei 
virtimeniclor și a îmbunătățirii ca
lității produselor. Astiel. dacă in 
anul 1955 sc produceau numai 400 
■nxieic, in anul 1970 au fost pro- 
du»e in cele peste 50 fabrici de 
mobilă ale Ministerului Industriei 
Lemnului arca 2 00C modele de 
garnituri și piese separate. Ia a- 
cesiea trebuie adăugate modelele 
produse in ode circa 4C0 dc ate
liere și labria peniru serii mia 
și pioc >eparate care aparțin m 
«hutrîei locale și cooperația meș- 
icșugărești. In atenția producători
lor noștri de mobilă stă ontinua 
îmbunătățire a aspectului estetic și 
a proprietăților funcționale ale pro
duselor. In această direcție s-a tre
cut la folosirea de noi materiale 
mai plăcute ca aspect ți mai re
zistente; se caută să sc utilizeze cit

mai eficient mina de lucru de 
înaltă calificare și cu tradiții, c- 
xistentă la noi in țară.

Dezvoltarea producției de mobi
lă — produs cu itn inalt grad dc 
prelucrare industrială — asigură 
valorii urarea superioară a materia
lului lemnos dc care dispune țara 
noastră. Datorită eforturilor depu
se pentru dezvoltarea cantitativă ți 
îmbunătățirea calitativă a produc
ției sale. România, ocupă astăzi un 
loc dc frunte intre producătorii de 
mobilă din lume. Consumul de mo
bila al României este intr-o con
tinuă creștere, ponderea deținuta de 
mobilă în totalul desfacerilor de 
bunuri de consum nealimcntare spo
rind dc la 2,9 la iută în 1965, la 
6A la sută în 1970. Este de remar
cat faptul că industria românească 
satisface în întregime necesarul pie
ței interne arii ca volum cit și ca 
sonimentațic.

Ceea ce atrage atenția este rit
mul înalt de dezvoltare a expor- 
tului românesc de mobilă. Astiel, 
în ultimii IC ani exportul de mo
bilă românească a ctcscui de peste 
7A ori. Realizările înregistrate si
tuează in prezent România pe lo
cul 6 in ierarhia marilor exporta
tori de mobilă pc plan mondial 
(după R.I’.G.. Belgia, Italia. Cana
da. R.D.G.). Exportul românesc de 
mobilă se realizează prin interme
diul întreprinderilor dc comerț ex
terior „ lehnoforcstcxport'* (in 1970

a realizat 80 la sută din exportul 
total), ILEX1M (15 la sută), 
1CECOM (4 la suta), MERCUR (1 
la sută).

O aractcrisiicâ a 
port este preocuparea j 
a exportatorilor de a 
structura desfacerilor, in 
sigurării unor proporții 
intre mobila sui. mobila i 
mic mobilier și scaune, 
optimizare a structurii arc _ 
economisirea și valorificarea la ma
ximum a muncii producătorilor noș
tri și a masei lemnoase folosite.

Io cccji cc privește repartizarea 
geografica, majoritatea exporturilor 
de mobilă se orientează înspre ță
rile socialiste, din rindtil cărora sc 
detașează, ca cri mai marc impor
tator U.R.S.S. in același timp a 
crescut rapid exportul înspre cele
lalte țări ale lumii. Dintre aces
tea prin, ipalii noștri dienți sint 
R. F. a Germanici, Franța. Anglia, 
Olanda. Din volumul total al ex
portului de mobilă 97 la sută ab
soarbe Europa, 2 ia sută America 
de Nord și 1 la sută Asia. Pon
derea mică a Americii de Nord sc 
explică prin faptul că distanța ma
re pînă la această piața determină 
cheltuieli de transport foarte mari 
care duc la scăderea competitivită
ții produselor noasire pc piața 
nord-amcricană.

Intrarea României in G.A.T.T. a 
determinai datorită acordării clau-

acestui ex- 
permanentă 

i optimiza 
t sensul a- 

raționale 
modernă, 

Aceasiă
! ca scop

zei națiunii celei mai favorizate de 
către toate țările membre,- o spo
rire a competitivității mobilei ro
mânești pc piețele externe.

Ca rezuhat al prospectării aten
te și permanente a acestor piețe 
s-a lărgit sfera dienților întreprin
derilor noasire de comerț exterior 
exportatoare dc mobilă. Amploarea 
schimburilor noastre externe în a- 
ccst domeniu este dovedită între al
tele și dc Iaptul că întreprinderea 
. rchnoforesiexport" întreține relații 

eu peste 200 de firme din peste 
30 de țări. De asemenea, Tchno- 
lorestcxpon participă anual la po
le 20 dc tîrguri și expoz-iții inter
naționale. Mobila românească ex
pusă cu ocazia acestor manifestări 
-- dintre care cele mai importante 
sint cele de la Moscova, Koln, 
Paris, Lyon, Gocteborg — s-a bucu
rat de bune aprecieri din partea 
specialiștilor și publicului larg.

In scopul unei cit mai bune cu
noașteri a orientării și structurii 
cererii de consum în țările care im
portă mobila noastră, exportatorii 
români recurg la anchete și son
daje dc opinii in rindtil consuma
torilor și firmelor importatoare. 
Astfel, la expoziția „Mobila Ro
mânească*' ediția Moscova 1971 s-a 
efectuai o anchetă in rindtil pu- 
b: icului vizitator, de rezultatele că
reia se va pne seama in orientarea 
și structurarea exportului de mo
bilă pe piața U.R.S.S. De aseme
nea, la expoziția de mobilă de la 
Chicago 1971 s-a efectuat o an
chetă in rindul specialiștilor, ale 
căror păreri ne vor ii folositoare 
in scopul lărgii ii exporiultii româ
nesc in 5.U.A.

Toate acestea fac ca firme bine 
cunoscute din Europa și din în
treaga lume să descopere in Ro
mânia un partener comercial serios 
care oferă la export mobilă de bu
nă calitate cu o funcționalitate ri
dicata, la prețuri competitive.

Realizările deosebite ale expor
tului românesc dc mobilă și in spe
cial ritmul inalt de creștere a a-

cestui export au atras atenția In
stitutului ’ ti n
movare 
Geneva 
lizării ;
nostru de mobilă a acordat între
prinderii românești de comerț ex
terior „Tchnoforcste.xpoit** „Premiul 
Internațional de Promovare — ex
portul de mobilă — industrializa
rea lemnului". Acordarea premiului 
Internațional de Promovare Între
prinderii Tchnoforcstexport în
seamnă recunoașterea pc plan inter
național a potențialului industriei 
românești, a prestigiului de care 
țara noastră sc bucura peste hoia- 

Accastă distincție constituie un 
puternic stimulent moral pentru 
producătorii și exportatorii mobilei 
românești in vederea îmbunătățirii 
activității lor viitoare.

In anii următori producția și 
exportul de mobilă vor spori sim
țitor.
La export va crește volumul ab
solut al acestuia și sc va largi sfe
ra lui geografică. Partenerii princi
pali ai României vor rămiitc in 
continuare țările socialiste; în a- 
celași timp va crește exportul — 
in cifre absolute și relative — 
înspre celelalte țări ale lumii.

Realizările obținute în producția 
și exportul de mobilă confirmă — 
și in acest domeniu — justețea po
liticii partidului și statului nostru 
pc plan intern — dc industrializare 
socialistă a țării și valorificare su
perioară a resurselor naturale și tt- 
mane de care dispunem; pe plan 
extern — de dezvoltare a relațiilor 
corner* ialr și de colaborare cu toa
te statele lumii indiferent de orîn- 
dttirea lor social-cionomicâ, dc mă
rimea sau nivelul loi de dez.vol- 
îare. pe baza principiilor respectă
rii independenței și suveranității na
ționale. neamestecului in treburile 
interne, egalității depline in drep
turi și avantajului reciproc.

Prin politica promovată, Româ
nia s-a dovedit un factor activ in 
instaurarea unui < liniat de pace, 
înțelege) e reciprocă și colaltorare 
între țările lumii.

i Internațional de Pro- 
și Prestigiu dc la 
care in urma ana- 

producției și exportului 
* ■

I

lilocul nr. 4 de 
Muncii din orașul 
s-a dat in folosință imediat 
după 1 ianuarie 197J. Fami
liile care au obținui reparti
țiile pe scara a lll-a, s-au 
muiat cu mare bucurie in a- 
partamentele respective, unde 
confortul modern le promitea 
condiții optime de locuit.

Bucuria lor insă n-a ținut 
mult căci apartamentele, deși 
aveau camere de baie, acesto
ra le lipseau vanele respecti
ve. Totuși, oamenii trăiau cu 
speranța că ele vor fi monta
te imediat, așa cum au fost 
asigurați in momentul primi
rii repartițiilor. Timpul insă 
a trecut și nimeni nu s-a mai 
interesat de instalarea vane
lor. Atunci locatarii s-au a- 
dresal șefului serviciului de 
gospodărie locativă care i-a 
sfătuit să .mai aibă puțină 
răbdare pină in luna martie 
(precizăm 1971 I) cind con
structorul va aduce vanele și 
le va monta". Răbdare au a- 
vut oamenii, dar a trecut lu
na martie, a trecut primăva
ra și vanele tot n-au mai so
sit. Locatarii de pe scara a 
//7-a, de la blocul respectiv, 
s-au adresat Consiliului popu
lar al orașului Vulcan, de un
de au primit același răspuns : 
.trebuie să sosească vara a- 
ceasta*. Au trecut și vara și 
toamna, s-a încheiat anul 
1971, dar vanele tot n-au fost 
montate în băi.

Indignați de ofilea aminări 
și promisiuni, locatarii in 
cauză, printre care se află 
Traian Sirbu, Marin Costache, 
Ștan Demir, Gheorghe Baboi, 
Ana Rarabaș, loan Pascu. 
loan Preoțesc, Teodor Fize- 
șean. Vasile Miel, Viorel O-

moța, Roman Fodor, Petru 
Pop, Vasile Alexandrescu, Vi
orel Căbulea, fără să mai a- 
mintim și celelalte familii, 
s-au adresat redacției cu ru
gămintea să-i ajutăm in. re
zolvarea acestei -probleme. 
De aceea, ințelegindu-le ce
rința, pe deplin justificată, 
ridicăm in mod public aceas
tă problemă deoarece a pro
ceda așa jață de locatari, nu 
este un lucru corect. De fapt 
cui aparține vina ? Comisiei 
care a recepționat apartamen
tele fără instalațiile șt dotă
rile necesare la baie și, bineîn
țeles, beneficiarului, care le-a 
preluat de la constructor in 
această stare. De asemenea 
și executantul — șantierul 
din Vulcan al T.C.D. — poar
tă o mare vină pentru mo
dul in care a predat blocul 
respectiv, urmărind doar inte
resul de a-l raporta executat 
la timp

Exemplul acesta confirmă 
incă o dată faptul că in acti
vitatea unor organe proprii 
de specialitate ale Consiliului 
popular există incă mult for
malism, și abateri de la o- 
bligațiile ce le-au fost con
ferite, umbrind tn felul a- 
cesta activitatea pe care o 
desfășoară organul local pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale cetățenilor.

Dar. revenind la situația de 
fapt, cind i se va pune ca
păt ? Și cine sint — pe nu
mele lor — cei vi nov ați di
rect ? Așteptăm din partea 
celor vizați un răspuns con
cret și exact, pe care să-l pu
blicăm în ziar. Cetățenii In 
cauza au drept la aceasta.

a sarcinilnr
de plan

(Urmare din pag. 1)

re.

Nicolae BB OLU

C. II.

extracției de aici, realizările put 
fi înscrise în bilanțuri și mai 
fructuoase.

Un caz care spune mult (nu 
în sensul care ne mulțumește...) 
s-a petrecut la sectorul III : de 
curînd, maistrul a trimis ia a- 
batajul unde lucrează brigada 
condusă de Mihai Rîpan, încă 
un om să-i completeze efectivul 
care era destul de .subțire" pe 
schimbul respectiv — doar 4 
muncitori. Cum l-a primit șeful 
de brigadă ? Cu un refuz cate
goric : .N-ai ce căuta aici I 
N-am ce să-ți dau de lucru 
Frontul în cauză are o lungime 
de... 80 c*e metri, așa că orice 
comentariu e de prisos. Condu
cerea sectorului, conducerea co
lectivă a minei a luat cu prom
ptitudine măsura ce se impu
nea : destituirea din funcție a 
șefului de brigadă, măsură care 
trebuie să fie o lecție pentra 
toți care sint înclinați să pro
cedeze similar. Aportul organi
zațiilor dc partid din cadrul 
sectoarelor, sprijinite de organi
zația de sindicat și U.T.C.. îs 
creșterea responsabilității mem
brilor brigăzilor pentru reali
zarea întocmai si la timp a sar
cinilor dc plan ce le revin, 
pentru asimilarea așa cum se 
cuvine a oamenilor noi in rîn- 
durile colectivelor de muncă, se 
revendică substanțial întărit.

@u sefumaeea N-AM ÎNȚELES ÎNTREBAREA

do. in f ala
O FLOARE ȘI... MAI MULȚI 

GRĂDINARI
Intitulata astfel, voit semnificativ, misiva 

tiv., stimate loan Gherasim din Petroșani, 
„grăiește* cu mult prea afectată elocință, 
despre serviabiliiatea, curățenia și bunul 
gust care tronează in „Alimentara- (care, că 
nu e doar una!) din cartierul „Aeroport*, din 
„nectarul* căreia sc înfruptă sute de mii de 
oameni. Nu vă contrazicem. Cu unele mici 
rezerve, cam așa stau lucrurile. Principalul 
e, însă altceva: toate unitățile O.GL. .'*" 
men tara ar trebui să fie autentice „flori* 
„grădinari* destoinici !

Ali-
* cu

FOCAR DE INFECȚIE
In blocul d\. după cum ne mărturisiți, 

tovarășe Nicolae Brăgflu (Paroșeni — Soho- 
dol, bloc D, ap. 9), care aduce aidoma unei 
case părăsite, „nu se poate intra decît eu 
masca de gaze* ; boxele, destinate cîndva 
depozitării lemnelor, s-au transformat în co
tețe de găini ; subsolul clădirii este inundat 
de la colectorul general de canalizare, spart; 
în casa scărilor persistă un aer irespirab . 
de iți piere orice poftă de mîncare cînd vii 
acasă, obosit de la lucru... Intrucit ne rugați 
să intervenim și noi. dar nu la comitetul de 
bloc ci .mai .sus*, u facem, publicindu-vă do
leanța și râmînind, ea și dv., în așteptarea 
răspunsului I.G.L -ului. Poate va tenta pc ■ 
neva curmarea focarului de infecție deja e- 
xistent I

Stimate Lazăr Dănesc (Bărbăteni, str. Vi- 
nătorului nr. 6), vă rugăm să ne credeți că.. 
n-ant înțeles mai nimic din scrisoarea d\ 
Ce doriți, in fond, să știți — de ce plătit- 
pentru abonamentul de autobuz (pe ruta 
Bărbăteni, cap de linie — Lupeni, centru) 
lunar 36 lei și nu 30? Ori altceva? Dac; 
ne-ar facilita I.G.C.-UI ..explicitarea- !

INSTALATORUL A DISPĂRUT...
V-ați mutat, in luna septembrie, la blo 

cui 3 B de pe Aleea Muncii nr. 2.» — Aninoa- 
sa, și, de atunci și pînă acum. încă nu v-;; 
fost pusă la punct instalația sanitară. I.G.C.- 
ul Vulcan „v-a trimis* la... constructor, întru- 
cît blocul e în garanție, reprezentantul con
structorilor, un instalator, chemat fiind, u 
venit, a văzut, s-a mirat, a promis și a plecat 
Și n-a mai revenit 1 Vreți să aflați deci, to
varășe Nicolae Strugaru, dacă „omul cu pro
misiunea* vă va vizita lotuși. Și noi vrem 
Țineți-ne la curent I

ANONIMĂ
„Un grup de călători din Petrila' 

Și ziceți că, in dimineața zilei de 19 ianuarie, 
la ora 5,40 șoferul de pe autobuzul 31 III 
1632 v-a jignit pentru că nu l-ați crezut că 
..nu mai are aer'. Dacă ați văzut că se sufo 
.ă motorul, de ce n-ați .luat' următorul au 
tobuz ? Era necesar, oare, să slați ..pe capul 
celui necăjit și să-i pretindeți... grabă ? Dar. 
la starea de spirit a șoferului „in pană* 
\ ați gindit ? Ei. solerii. sint lupi, noi. călăto 
rii, chiar cind ii provocăm, răminem lot 
...blinzi mielușei !?

Viorel TEODORESCU
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CREAREA UNUI SISTEM 
DE SECURITATE 

CONTINENTUL EUROPEAN
O idee ee se liueiirâ

<îv sprijin fot mai larg
SOFIA

u| Comitetului național bulgar 
pentru securitate și colaborare 
în Europa s-a întrunit la Sofia 
Intr-o ședință lărgită, In care 
au luat parte reprezentanți ai 
organizațiilor de mnsă și ni u- 
niunilor de creație. Cu nccst 
prilej, Dimităr Bratanov, preșe
dintele Comitetului, i-fl infor
mat pc participant asupra lu
crărilor Conferinței de la Bru
xelles a reprezentanților opini
ei publice europene.

Birou) n adoptat o declarație 
a Comitetului național bulgar 
pentru securitate și colaborare 
în Europa, in care se exprimă 
sprijinul deplin față de Decla
rația dc la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ a) statelor 
participante la Tratatul dc la 
Varșovia in problemele păcii, 
securității și colaborării europe
ne.

9 ( \gerpres). a Comitetului Polilic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul dc la Varșovia, ca un 
document de mare importanță 
nu numai pentru menținerea 
păcii pe continentul european, 
ci și in lumea‘întreagă.

PLENARA C.C.
AL P. M. U. P.

BERLIN 9 (Agerpres). — Du
pă cum informează agenția 
A.D.N., Mohammed Aii Halabi. 
membru ci Comandamentului 
regional al Partidului Socialist 
Arab Baa* 
tr-o vizită 
In cadrul 
presa că 
cu statele 
pe deplin _ .
Său. Republica Arabă Siriană, 
a subliniat el, salută Declara
ția privind pacea, securitatea și 
colaborarea in Europa, adopta
tă la consfătuirea de la Praga

. din Siria, aflat in
ia Berlin, a declarat 
unei conferințe dc 
întărirea colaborării 
socialiste corespunde 
hotărârilor partidului

BONN 9 : Ygcrpres). — Preșe
dintele organizației vest-germa- 
uc .Tineretul Muncitor Socia
list German' (T.M.S.G.), Rolf 
Primer, a declarat cti întruni
rea conferinței gcncral-europe- 
ne in problemele securității va 
avea o importanță istorică pen
tru popoarele Europei, Ea este 
menită să elaboreze măsuri 
practice pentru asigurarea păcii 
și cooperării reciproc avanta
joase a statelor europene, a 
spus Primer. R.F.G. trebuie 
să-și aducă contribuția con
structivă la pregătirea practică 
și convocarea cit mai grabnică 
u acestei conferințe. Printer a 
adăugat că o problemă impor
tantă pe calea destinderii euro
pene o constituie ratificarea dc 
către Bundestag a tratatelor 
semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia.

Organizațiile de tineret și 
studențești democratice din R.F 
a Germanici a declarat președin
tele T.M.S.G., își aduc contri
buția activă la lupta pentru 
crearea unui sistem de securi
tate europeană, pentru convo
carea cit mai grabnică a confe
rinței general-europene.

VARȘOVIA 9 (Agerpres) — 
Miercuri, au avut loc In Var
șovia lucrările celei dc-a treia 
ședințe plenare a C.C. al 
P.M.U.P., prezidate de Edward 
Gicrek, prim-seeretar al C.C. 
nl P.M.U.P., anunță agenția 
P.A.P.

Edward Gicrek a prezentat un 
raport privind sarcinile organe
lor și organizațiilor de partid 
în campania pentru alegerile 
în Seim, In continuare, .lan 
Szydlak, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat o infor
mare asupra stadiului elaboră
rii programului dc perspectivă 
în domeniul construcției de lo
cuințe, iar Jozcf Tejchma, mem-
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bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P. — o infor
mare cu privire la Consfătuirea 
dc la Praga u Comitetului Po
litic Consultativ al Statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. Au urmat apoi dezba
teri.

In încheierea lucrărilor ple
narei, menționează agenția 
P.A.P., au fost adoptate o ho- 
tărîre privind sarcinile orga
nelor și organizațiilor dc partid 
în campania electorală pentru 
Seim și o hotărîre privind 
rezultatele Consfătuirii de la 
Praga a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul dc la Varșo
via.

Mesajul adresat de 
Todor Jivkov Comitetului 

National pentru 
organizarea Anului 

international al cârtii 
în Bulgaria

SOFIA 9 (Agerpres). — A- 
gcnțiii B.T.A. informează că 
Todor Jivkov, prim-sccrctar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat, a adresat 
un mesaj Comitetului Național 
pentru organizarea Anului in
ternațional al cărții în Bulga
ria.

In Bulgaria socialistă, se arată 
în mesaj, cartea ocupă un loc 
dc o deosebită însemnătate. A 
fost lichidat analfabetismul, 
crește an dc an nivelul c’c cul-

turâ al poporului. Tirajul cur
ților editate în Bulgaria a cres
cut dc la 6,5 milioane exem
plare in 1939 la peste 43 mi
lioane exemplare în anul trecut. 
In prezent, în Bulgaria există 
aproximativ 11 000 biblioteci pu
blice.

„In ftița noastră stă sarcina 
dc a transforma anul 1972 în- 
tr-un an dc nou avînt al cărții 
bulgare'*, se subliniază în înche
ierea mesajului.

Intrarea în vigoare a stării 
de urgență în Anglia

LONDRA 9. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopca- 
nu, transmite: încordarea si
tuației social-politice din Anglia 
a căpătat noi dimensiuni prin 
hotărirca adoptată de Consiliul 
de Stat de a proclama starea dc 
urgență ca urmare a grevei ge
nerale a celor 292 000 de mineri 
britanici. Miercuri după-amiază, 
ministrul dc interne, Reginald 
Maudling, a prezentat această 
hotărire Camerei Comunelor, iar 
președintele Camerei a citit 
proclamația care intră in vigoa
re la miezul nopții de miercuri 
spre joi. Hotărirca de a se in
troduce starea de urgență va a- 
fecta deocamdată numai ilumi
natul de noapte și cel al vitri
nelor și reclamelor. In cazul 
in care, insă, greva se va pre
lungi. va fi introdusă o drasti
că raționalizare a consumului 
de encreie electrică.

După cum se știe, greva gc-

ncrală a minerilor, aflată in cea 
dc-a 5-a săptăniină, a dus la 
încetarea lucrului in toate bazi
nele miniere ale țării.

In ultimele zile, au avut loc 
serioase ciocniri între poliție și 
minerii hotăriți să continue 
lupta pină la satisfacerea reven
dicărilor lor. La Birmingham. 
400 dc polițiști au intervenit 
pentru a-i împrăștia pe gre
viști, ciocnirile soldindu-sc cu 
mai multi răniți și zeci de a- 
rcstați.

Ministrul muncii și al pro
ductivității, a invitat la tra
tative pe reprezentanții Con
siliului național al minelor 
și pc cei ai sindicatelor mine
rilor. Reprezentanții greviștilor 
au declarat că nu vor accepta 
nici un fel dc compromis, cerind 
din nou satisfacerea revendică
rilor lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că.

Dezbaterile 
din 

Bundesrat ui 
vest-german
BONN 9 (Agerpres). — Agen

ția D.P.A. informează că Bun- 
desratul vest-german, compus 
din 21 de membri ai opoziției 
U.C.D.-U.C.S. și 20 membri ai 
P.S.D., a decis, miercuri (cu 21 
de voturi pentru), în urma pri
mei lecturi a tratatelor semna
te de R-F. a Germaniei cu U- 
niunea Sovietică și cu Polonia, 
să-și exprime votul în această 
problemă după ce guvernul fe
deral va clarifica unele între
bări pe marginea tratatelor, 
întrebări formulate de repre
zentanții opoziției. Această a- 
mînare nu va bloca, însă, pro
cedura în vederea ratificării 
tratatelor, deoarece deciziile 
Bundesratului pot fi anulate 
de o majoritate simplă în Bun- 
desta — camera inferioară a 
parlamentului — unde Parti
dul Social-Democrat și Partidul 
Liber-Democrat dispun de o 
majoritate de șase voturi.

Cea de-a doua lectură a tra
tatelor în Bundesrat este pre
văzută pentru 19 mai. In acest 
răstimp. în Bundestag vor a- 
vea loc toate cele trei lecturi, 
prima urmînd să se desfășoare 
la 23 și 24 februarie.

•' Conform acordului in
tervenit, primul ministru al 
Republicii Bangladesh, Mu- 
jibur Rahman, va face, la 
începutul lunii martie, o vi
zită oficială în U.R.S.S., la 
invitația guvernului sovietic, 
anunță agenția T.A.S.S.

© La Cairo a avut loc sem
narea unui acord potrivit 
căruia Uniunea Sovietică va 
acorda Republicii Arabe E- 
gipt asistență tehnică necesa
ră construirii a 20 cargouri 
și 20 remorchere, destinate 
flotei comerciale egiptene, 
precum și lărgirii șantieru
lui naval din portul egip
tean Alexandria.

Zăpadă
mare

• Un tribunal din Lisabo
na a condamnat trei persoa
ne Ia pedepse cu închisoare 
variind intre 20 și 24 de luni, 
sub acuzația de a fi făcut 
..propagandă ilegală', și de 
apartenență la Partidul Co
munist din Portugalia, trans
mite agenția France Presse.

viști de partid cu reprezen
tanți ai securității publice și 
miliței populare — informea
ză agenția A.C.T.C. Minis
trul Kim Byong Ha a pre
zentat un raport privind ac
tivitatea securității publice 
și a miliției populare în 
cursul anului 1971.

în Iran

LAOS — In împrejurimile localității Ban Ton (Plain of Jars) — Valea Ulcioarelor — 
s-au desfășurat lupte grele între ostașii Armatei de Eliberare din Laos și trupele mercena
re tailandeze. IN FOTO : Un atac al trupelor laoțiene.

TEHERAN 9 (Agerpres). — 
Cantități c?e zăpadă neobișnuit 
de mari au căzut în ultimele 
zile asupra regiunilor din nor
dul, nord-vestul și centrul Ira
nului, anunță agenția Associa
ted Press, citind presa irania
nă. Stratul gros de zăpadă a 
blocat complet comunicațiile 
dintre Teheran și cel puțin 6 
provincii ale țării. Peste 180 de 
persoane din localitatea Gilo- 
van, lingă Khalkhal, au dispă
rut, iar la Tabriz alte 7 au de
cedat din cauza gerului.

După cum informează ziarul 
„Kayhan* 550 de sate din nor
dul Iranului, precum și orașul 
Meraghe sînt total acoperite de 
un strat de zăpadă de peste 3 
metri. Ziarul precizează că lo
cuitorii au fost nevoiți să sape 
tunele pe sub zăpadă, pentru 
a stabili legături de la o casă la 
alta.

Divergentele S. 1. A. - C. I. E. persistă
Negocierile comerciale dintre 

Piața comună și S.U.A., înche
iate recent la Bruxelles, au 
confirmat previziunile : contra
dicțiile constatate pînă acum in 
dialogul deschis de „cei șase" 
cu principalul lor partener de 
peste Atlantic persistă. Ultima 
rundă a acestor negocieri — 
cea dc-a treia intr-un interval 
de aproape trei luni — s-a sol
dat cu încheierea unui acord 
de principiu, ale cărui prevederi
— nedezvăluite pentru moment
— urmează să fie ratificate de 
organele competente ale celor 
două părți, respectiv Consiliul 
Ministerial al C.E.E. și Congre
sul S.U.A. In lipsa unor pre
cizări privind rezultatele rundei 
de la Bruxelles, observatorii 
politici apelează la comunicatul 
Consiliului Ministerial al C.E.E. 
privind limita competenței Co
misiei sale in purtarea negocie
rilor cu delegația americană. 
După cum apreciază observato
rii, acest document reflectă o 
oarecare „mlădiere" a poziției 
vest-europene. dar și intransigen
ța „celor șase" in legătură cu o 
serie rle cereri ale S.U.A.

După cum se știe, invocind 
puternicul dezechilibru al ba
lanței sale de plăți, S.U.A. au 
insistat Pe lingă principalii lor 
parteneri vest-europeni să con
tribuie la redresarea acesteia 
prin concesii pe plan monetar

și comercial. In cazul specific 
al C.E.E., S.U.A. cercau, in esen
ță, ridicarea barierelor vama
le din calea produselor ame
ricane (in special a celor agri
cole), exporturile fiind conside
rate o pirghic importantă a re
echilibrării balanței de plăți. 
Respectind acuzațiile america
ne potrivit cărora politica pro-' 
tecționistă a C.E.E. afectează 
grav exporturile S.U.A. către

S.U.A. Și, intr-adevăr, după cum 
apreciază observatorii, acesta a 
fost principalul motiv al recen
telor concesii limitate la care 
a consimțit C.E.E.

Despre ce concesii este vor
ba ?

Consiliul Ministerial al Pieței 
comune a recomandat comisiei 
negociatoare să accepte mărirea 
stocurilor comunitare dc cere
ale de la 1,2 la 1,5 milioane 
tone, pentru a permite o oare

Comentariul zilei
I

Europa occidentală, „cei șase" 
afirmau că această politică 
este, in primul rind, caracteris
tică părții americane și ilus
trau această afirmație prin ci
fre care demonstrau că balan
ța comercială a S.U.A. cu ță
rile C.E.E. este puternic exce
dentară. Pe de altă parte, in 
timp ce S.U.A. doreau să facă 
din problema devalorizării do
larului un pretext pentru noi 
concesii comerciale, C.E.E. a 
susținut întotdeauna că aceste 
două aspecte trebuie abordate 
separat. Teză care nu înseam
nă insă că „cei șase" nu doresc 
oficializarea — cit mai curînd 
cu putință — a devalorizării 
dolarului, respectiv, ratificarea 
măsurii de către Congresul

care sporire a exporturilor a- 
mericane dc cereale pe terțe 
piețe. Tot ca o concesie parția
lă este apreciată și hotărirca 
C.E.E. de a accepta reducerea 
taxelor vamale asupra impor
turilor dc citrice și tutun de 
proveniență americană. Dar 
sursele sini unanime în a apre
cia că, dacă acordul realizat la 
Bruxelles se limitează numai 
la aceste prevederi, delegația 
americană este departe dc a fi 
obținut întreaga listă a conce
siilor pe care intenționa să le 
prezinte Congresului, pentru a 
mai îndulci oarecum pilula a- 
mară a devalorizării dolarului. 
Din Declarația Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. reiese însă 
clar intenția de a respinge ca

tegoric cererea americană pri
vind „înghețarea" prețurilor ce
realelor produse in țările Pieței 
comune, precum și pretenția 
S.U.A. de a influența mersul 
tratativelor cu țările membre 
ale AELS, necandidatc la Pia
ța comună. De asemenea, este 
neîndoielnic că o mare iritare 
a fost provocată la Washing
ton de refuzul Pieței comune 
dc a „instituționaliza" oarecum 
negocierile dintre cele două 
părți. Față de această preten
ție, „cei șase" au răspuns, sem
nificativ, că pc viitor, orice a- 
semenea negocieri vor trebui 
purtate in cadrul Acordului Ge
neral pentru Tarife Și Comerț. 
Dezâltfel, intr-un document an- 

Jcrior, Consiliul Ministerial ai 
C.E.E. propune organizarea, in 
1973, a unei noi și cuprinzătoa
re runde de negocieri, sub egida 
GATT, în vederea reexaminării 
ansamblului relațiilor economi
ce intcroccidentalc, „pentru e- 
xaminarca îmbunătățirilor co
respunzătoare schimbărilor 
structurale intervenite in ul
timii ani*.

Așa incit, acordul de la 
Bruxelles, departe dc a fi so
luționat contenciosul comercial 
dintre S.U.A. și C.E.E., a arun
cat o nouă lumină asupra con
tradicțiilor dintre țările capita
liste.

Ion SAVASTRE
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• Ministrul britanic al a- 
griculturii, James Prior, a 
declarat in Camera Comu
nelor că prețurile la produ
sele alimentare au crescut 
in Anglia cu 15 la sută in 
ultimele 18 luni, respectiv 
de la venirea la putere a 
Partidului conservator.

Deputății opoziției laburis
te, și chiar unii conservatori, 
au criticat energic politica e- 
conomică promovată de gu
vernul premierului Heath, 
reproșindu-i că nu și-a res
pectat promisiunile din tim
pul campaniei electorale cind 
s-a angajat ferm că va curma 
creșterea prețurilor.

® In prezența lui Kim Ir 
Sen. secretar general al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de 
Miniștri, la Phenian a avut 
loc o întîlnire a unor acli-

(0 Președintele Algeriei. 
Ilouari Boumediene, a avut 
o întrevedere cu generalul 
Saad El-Din Shazly, șeful 
statului major al forțelor ar
mate egiptene, adjunctul se
cretarului general al Ligii A- 
rabe pentru probleme mili
tare, care se află într-o vizi
tă la Alger. Cu această oca
zie, relevă agenția Reuter, au 
fost abordate probleme pri
vind situația din Orientul A- 
propiat.

© La Madrid a fost sem
nat protocolul la acordul co
mercial pe termen lung din
tre Polonia șl Spania, care 
reglementează schimburile de 
mărfuri pe anul 1972. Pro
tocolul, menționează agenția 
P.A.P., prevede liberalizarea 
schimburilor de mărfuri și, 
de asemenea, lărgirea livră
rilor de mărfuri poloneze pe 
piața spaniolă.

a /ost campionul olimpic al pro
bei și la Jocurile de la Grenoble. 
Lupta pentru victorie a fost insă 
foarte strînsa. Solberg l-a între
cut cu numai 12 secunde pe 
Knauthe (R. D. Germană) și cu 
32 de secunde pe suedezul Arwid- 
son, în timp ce unul din marii 
favoriți, campionul mondial A- 
leksandr Tihonov (U.R.S.S.) a o- 
cupat locul patru.

CLASAMENTUL PROB! I IN-

Olimpiada albă
SAPPORO 9 (Ager pres), — 

După o zi de ninsoare și vini 
cerul s-a înseninat astfel că în
trecerile din cea de-a 7-a zi a 
Olimpiadei albe s-au disputat în 
condiții bune și conform progra
mului, în care s-a inclus și pro
ba individuală de biatlon ami- 
nată marți.

Performera zilei a fost schioara 
sovietică Galina Kulakova, care 
a reușit „dubletul'1 olimpic în 
schiul feminin de fond. învingă
toare în proba de 10 km, Kula
kova și-a adjudecat cu aceeași u- 
șurință și pe cea de 5 km.

Pentru Galina Kulakova, me
dalia cîștigată miercuri este a pa- 
—a pe care și-o adjudecă la focu
rile Olimpice.

CLASAMENTUL PROBEI DE 
5 KM FQflD FEMEI: 1. Galina 
Kulakova (U.R.S.S.) — 17’00"
50/100; 2. Marjatta Kajosmaa
(Finlanda) — 17’05” 50/100. 3. 
Helena Sikolova (Cehoslovacia) — 
77'07” 32/100; 4. Alevtina Olu- 
nina (U.R.S.S.) — 17'07” 40/100, 
5. Hilkaa Kuntola (Finlanda) — 
17’11' 67/100; 6. Liubov Mu-
haceva (U.R.S.S.) — 17'12”
08J100.

Aminat.'t din cauza ninsorii, 
cursa individuala de biatlon s-a 
desfășurat miercuri pe pista spe
cială de la Makomanai, pe un 
timp însorit, la temperatura dc 
minus 7 grade.

La start s-au 
curenți din 14 
bun dintre
norvegianul Magnat Solberg, care

ei

aliniat 54 'de coa
fări, iar cel tnai 
s-a dovedit a fi

D1VIDUALE DL BIATLON: 
1. Magnar Solberg (Norvegia) — 
lh 15’55" 05/100 (2 minute pe
nalizare); 2. Hansjorg Knauthe 
(R. D. Germană) — lh 16'07" 
06] 100 (1 min. penalizare); 3. 
Lars Goran Artvidson (Suedia) — 
lh 16'27" 03/100 (2 min. pen.); 
4. Aleksandr Tihonov (U.R.S.S.) 
— lh 16’48" 06/100 (4 min.
pen.); 5. Yr joe Salpakari (Finlan
da) — lb 16’51" 04/100 (1 min. 
pen); 6. Esko Saira (Finlanda) — 
Ih 17'34" 08/100 (5 min. pen.).

Concurenfii români au ocupat 
următoarele locuri: Victor Fonta
na — 28 cu lh 24’17" 85/100 
(5 min. pen.); Gyorgy Vilmoș — 
32 cu lh 25’52” 27/100 (8 min. 
pen.); Nicolae Veștea — 34 cu 
lh 27'08" 21/100 (6 min. pen.); 
Constantin Carabela — 52 cu lh 
33’45” 95/100 (11 min. pen.).

Peste 10 000 de spectatori s-au 
adunat in jurul inelului de ghea
ță de la Makomanai pentru a ur
mări întrecerea patinatoarelor de 
viteză in proba de 1 500 m. Spe
cialiștii așteptau o victori: a „ve
teranei" olandeze Stien Kaiser, re
cordmană mondială a probei, sau 
a compatrioatei sale Antje Deels- 
tra, ori a uneia dintre patinatoa
rele sovietice. Dar laurii olimpici 
au încununat-o pe blonda ameri
cană Dianne IIolum care a cu
cerit medalia de aur în stilul său 
puternic și eficace.

CLASAMENTUL PROBII Dl 
1 500 M: 1. Dianne Holum 
(S.U.A.) — 2'20" 85/100 — nou 
record olimpic; 2. Stein Baas- 
Kaiser — (Olanda) — 2'21" 
05/100; 3. Atje Keulen-Deelstra

Este greu dc imaginat dezvoltarea economiei bulgare fără 
portul Varna, prin care se face traficul maritim de mărfuri din 
și înspre Bulgaria. IN FOTO ; Vedere din portul maritim 
Varna.

Consfătuirea lucrătorilor 
din minele de cupru 
chiliene naționalizate

SANTIAGO DE CHILE 9 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : La Santi
ago de Chile au luat sfîrșit lu
crările primei consfătuiri a lu
crătorilor de la marile mine de 
cupru, membri ai Partidului co
munist. Au participat Victor 
Diaz, secretar general adjunct 
al P.C. din Chile, Jorge Insun-

(Olanda) — 2’22" 05fl00; 4. Elly 
van de Brom (Olanda) — 2’22” 
27/100; 5. Rosemarie T au pad el 
(R.D. Germana) — 2'22" 35/100; 
6. Nina Statkievici (U.R.S.S.) — 
2’23” 19J1C0.

Au luat sfîrșit și întrecerile pro
gramului figurilor obligatorii din 
cadrul probei masculine de pati
naj artistic. Pe primul loc în cla
sament se află cunoscutul cam
pion cehoslovac Ondrej Nepela cu 
1 176,1 puncte, urmat de Patrick 
Pera (Franța) — 1 121,6 puncte, 
Serghei Cetvernhin (U.R.S.S.) — 
l 101,9 puncte, Jan Hoffmann 
(R. D. Germană) — 1030,1
puncte, Kenneth Shelley (S.U.A.)
— 1030 puncte și M. Petkevici 
(S.U.A.) — 1025,5 puncte. Spor
tivul român G. Fazekaș totalizea
ză 882 puncte.

Prima manșă a probei masculi
ne de slalom uriaș desfășurată pe 
muntele Teine îl situează în frun
te pe norvegianul Erik llaaker 
cu timpul de 1’31" 70/100 (pe o 
pîrtie de 1 080 m cu 63 de porți), 
urmat de vest-germantil Alfred 
Hagn — 1'31" 78/100, marele fa
vorit, italianul Gustavo Thoeni — 
1’32" 19/100, și austriacul David 
Zuilling — 1’32" 34/100. Fran
cezul Henri Duvillard a căzut la 
una din porțile din partea supe
rioară a traseului și a fost nevoit 
să abandoneze. Nici compatrioții 
săi nu au avut o șansă prea bu
nă : Jean Noel Augert a realizat 
deabia al 12-lea timp, primul U.n- 
tre francezi fiind Roger Mignod
— locul 8 cu 1'33" 28/100. Schio
rii români Dan Cristea și Virgil 
Brenci s-au clasat pe locurile 30 
(1’37" 93/100) și respectiv 40 
(1’42" 81/100).

Au /ost reluate anlrenamqnele 
de control la bob — 4 persoane, 
hi condiții atmosferice perfecte e- 
chipajul R. /. a Germaniei, pi
lotat de Wolfgang Zimmerer, a 
realizat în două manșe timpul de 
2’22" 57/100 (1'10" 67/100 plus 
1'11” 90/100). Zimmerer deține 
și recordul pîrtiei pînă acum cu 
1’09" 88/100. S-au mai eviden
țiat la acest antrenament echipa
jele Italiei (conducător Nevio de 
Zordo), Elveției (Jean Wicki). 
R. F. a Germaniei II (Horst 
Floth) și României (Ion Pan- 
țuru).

za. membru al Comisiei politice 
a P.C.C., și numeroase persona
lități guvernamentale.

Participants au analizat po
sibilitățile de creștere a produc
ției de cupru, apreciind că sti
mularea ei este de o importan
ță vitală pentru succesul trans
formărilor revoluționare. In cu- 
vîntul, rostit la consfătuirea mi
nistrului adjunct al minelor, 
Hernan Soto, a arătat „că spo
rirea producției materializează 
atitudinea clasei muncitoare 
față de soluționarea probleme
lor fundamentale cu care sînt 
confruntate marile întreprin
deri cuprifere. De aici rezultă 
necesitatea ca Unitatea Populară 
să desfășoare o activitate de 
masă corespunzătoare. expli
când oamenilor muncii toate a- 
ceste probleme și căulind îm
preună cu ei soluțiile necesare*.

„Creșterea producției de cu
pru, a spus la consfătuire Ame- 
rico Zorilla, ministru] de finan
țe. trebuie să fie sarcina fun
damentală a economiei chilie
ne, sarcina politică și economi
că fundamentală a țării. Ea 
trebuie să-i mobilizeze nu nu
mai pe cei care sînt direct an
gajați in realizarea ei, ci tre
buie să se tranforme într-o ma
re sarcină a poporului nostru*1.

— LISABONA 9 (Agerpres).
— Costul vieții a crescut, în 
Portugalia, cu 75 la sută în 
perioada 1963 — septembrie 
1971, scrie ziarul „Novidadcs*, 
organ al Episcopiei catolice 
portugheze. Pentru a ilustra 
deteriorarea standardului de 
viață în Portugalia, ziarul o- 
feră spre comparație date 
privind situația existentă în 
alte țări occidentale din care 
rezultă că în aceeași perioa
dă, costul vieții a crescut în
R. F.G. — cu 27,7 la sută,
S. U.A. — 33,4 la sută. Italia
— 35 la sută, Belgia — 35,9 
la sută, Franța—39,9 la sută. 
Anglia — 50,1 la sută, și Ja 
ponia — 59.4 la sută.

Lupta de eliberare din Guineea-Bissau 

nouăîntr-o fază
BELGRAD 9 (Agerprcs). — 

Intr-o declarație făcută agenți
ei Taniug, Amilcar Cabrai, se
cretar general al Partidului A- 
frican al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, a spus că, pen
tru prima dată după nouă ani 
de luptă, forțele de eliberare au 
atacat capitala țării — Bissau. 
El a afirmat că și alte orașe 
sînt ținta unor atacuri ale for
țelor de eliberare și că lupta de 
eliberare a intrat într-o fază 
nouă în care trupele portughe
ze nu se mai simt în siguran
ță nici în centrele urbane întă
rite.

Făcînd bilanțul pierderilor su
ferite de trupele portugheze,

Cabrai a spus că anul 
acestea au înregistrat 
morți, 1 500 răniți, peste 
vehicule militare au fost dis
truse, 34 de nave-patrulă — 
scufundate, patru avioane și 
trei elicoptere — doborîte.

Printre altele, Cabrai a su
bliniat că, paralel cu avîntul 
luptei de eliberare, se dezvoltă 
și puterea populară. In prezent, 
se fac pregătiri pentru convo
carea primei Adunări Naționa
le, care va întruni pe reprezen
tanții aleși ai poporului dc pe 
teritoriul eliberat, care consti
tuie două treimi din întregul 
teritoriu al Gulneei-Bissau. El 
a afirmaL.că pe lingă acțiunile 
cu caracter politic, 60 între-

trecut
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prind măsuri pentru crearea 
serviciilor administrative, de în- 
vățămînt, sanilare. Toate aces
tea, a spus el, le facem din 
motive practice pentru ca du
pă cucerirea independentei să 
putem înlocui administrația 
portugheză, pe care nu o vom 
adapta, ci o vom lichida com
plet.

Cabial a remarcat, de aseme
nea, că mișcarea de eliberare 
din Guineea-Bissau, precum și 
alte mișcări dc eliberare din 
Africa, se bucură de un respect 
tot mai mare nu numai din 
partea țărilor socialiste, cl și 
în Occident, îndeosebi în țări
le scandinave.

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— Producția de oțel a Sta
telor Unite se află în pre
zent cu aproximativ 11 la 
sută sub nivelul anului 1971, 
ca urmare a reducerii comen
zilor în majoritatea industri
ilor majore, inclusiv cea con
structoare de automobile. In
tre 1 ianuarie și 5 februarie 
1972, Statele Unite au produs 
11,7 milioane tone oțel, cu 
1.5 milioane tone mai puțin 
decît in perioada corespunză
toare a anului trecut. Indus 
tria americană a oțelului Iu 
crează acum cu 64 la sulă 
din capacitatea sa.

BONN 9 (Agerpres). — 
Peste 375 000 dc persoane din 
R.F. u Germaniei nu aveau 
de lucru la sfîrșitul lunii ia
nuarie a acestui an, față dc 
286 200 — numărul șomerilor 
din ianuarie 1971, informează 
Biroul Federal al muncii. Ci 
fra reprezintă o creștere a 
ratei șomajului cu 0,5 la su 
tă din numărul total al per
soanelor apte de muncă, in 
comparație cu luna decem
brie a anului trecut și cu 0,4 
la sută față de ianuarie 1971.

Țipaiul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunilatea Petroșani 40 396


