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NICOLAE 
CEAUȘESCU
Cuvin taro Ia Con

gresul al II-lea al Uni
unii Naționale a Co
operativelor Agricole 
de Producție. 21 febru
arie 1972.

Vizita secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

în Republica Algeriană Democratică 
•și Populară

I a invitația președintelui Consi
liului Revoluției, prcytdiiitc al Con- 
siliului de Miniștri al Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
Ilouari Boiifncdicne, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Consiliului de 
Star al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolac Ceaușescu, va efectua 
o vizita oficială, dc partid ți dc 
stat. în Algeria. împreună cu to- 
v.ir.îșa Elena CcauțescU, în luna

O sarcină majoră, mereu actuală:

REDUCEREA 
CHELTUIELILOR 

MATERIALE 
DE PRODUCȚIE

5

Ing. GH. MIHUȚ,
șef serviciu plan, analize economice C.C.P.

In ansamblul politicii econo
mice .1 partidului nostru, do 
creștere a eficienței întregii 
noastre activități, un loc tot 
mai important revine reducerii 
cheltuielilor materiale c"e pro
ducție. In acest sens, actualul 
plan cincinal prevede ca ponde
rea cheltuielilor materiale în 
produsul social să scadă de la 
59.4 la sută, cit era în anul 
1970, la 54.4 la sută în anul 
1975. Importanța deosebită a a- 
cestei prevederi constă în aceea 
că, de modul în care se reali
zează sarcina de reducere a 
ponderii cheltuielilor materiale 
In produsul spcial, depinde vo
lumul venitului național, ridica
rea nivelului de trai al poporu
lui. Cu cit mai redusă va fi 
ponderea acestor cheltuieli in 
produsul social, cu atit mai ma
re va fi partea ce revine valorii 
nou create, respectiv venitului 
național.

La nivelul dezvoltării prevă
zute in actualul cincinal, reduce
rea cu numai un procent a pon
derii cheltuielilor materiale în 
produsul social echivalează cu 
peste 8 miliarde Iei, fapt ce a 
determinat ca în.perioada 1971— 
1975 să se prevadă ca un sfert 
din creșterea venitului național 
să se obțină prin reducerea pon
derii cheltuielilor materiale în 
produsul social.

îndeplinirea sarcinii de redu
cere a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social, 
constituie un obiectiv central 
al activității colectivelor din fie
care ramură productivă, din fie
care întreprindere și unitate e- 
conomică. O contribuție hotărî - 
toare la transpunerea în viață 
a acestei sarcini trebuie să aibă 
industria, ramură în care pon
derea cheltuielilor materiale în 
volumul producției se va reduce 
de la 60.8 la sută, cît a fost în 
anul 1970. la 55.6 la sută în 
1975.

Din economiile totale cc se 
vor obține prin reducerea chel
tuielilor materiale, aproximativ 
75 la sută urmează să se realize
ze în industrie. Aceste prevederi 
în domeniul reducerii cheltuieli
lor materiale pot fi realizate 
prin contribuția fiecărei între
prinderi. a fiecărei centrale in
dustriale.

«Actualul cincinal — spunea 
tovarășul Nicolac Ceaușescu la 
încheierea lucrărilor recentei 
Conferințe pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi 
și centrale industriale și de con
strucții — acordă o mare atenție 
reducerii cheltuielilor materia
le de producție factor hotărîtor 
pentru creșterea eficienței între
gii activități economice, spori
rea venitului național și, deci, 
pentru ridicarea bunăstării oa
menilor muncii*4. Acțiunea de 
reducere a acestor cheltuieli 
trebuie să pornească de la rc- 
proiectarea produselor cu ga
barite și caracteristici tehnico- 
economicc nccorespunzătoarc fa
ță de exigențele etapei actuale, 
de la îmbunătățirea radicală a 
proiectelor produselor noi, care 
să asigure valorificarea superi
oară a materiilor prime și a 
materialelor, extinderea folosirii 
înlocuitorilor concomitent cu 
creșterea susținuta a calității 
produselor.

In acțiunea de reducere a a- 
ccslor cheltuieli un loc impor
tant trebuie acordat evoluției 
normelor de consum, normării 
tehnico-științifice a tuturor con
sumurilor materiale. In același 
timp, sînt necesare măsuri care 
să permită creșterea corespun
zătoare a indicilor de folosire a 
fondurilor fixe de producție, 
reducerea cheltuielilor de amor
tizare pe fiecare unitate de pro
dus, precum și accelerarea vi
tezei de rotație a mijloacelor 
circulante și, în general, a fon-

în întîmpinarea semicentenarului U.T.C.
Expoziție de pictură

In holul Palatului cultural din Lupeni a avut loc re
cent o nouă manifestare culturală dedicată glorioasei ani
versări a organizației de tineret din patria noastră : vernisa
jul expoziției de pictură, intitulată .Semicentenar U.T.C.*4. 
Tinerii muncitori mineri, pictori amatori Pavel Beke și Iosif 
Uegedus expun 20 de lucrări in acuarelă și tuș. care prin 
tematica lor aduc in fața publicului vizitator un vibrant 
sentiment patriotic (tablourile lui P. Beke intitulate «Tinerii 
ilegaliști", „Roaită" etc.).

Cei doi tineri care, pe lingă activitatea zilnică in peri
metrul adîncurilor minei Lupeni, găsesc răgaz spre a se aple
ca și asupra penelului, aduc astfel un vibrant omagiu eve
nimentului care marchează împlinirea unei jumătăți de 
veac de la constituirea organizației revoluționare de tineret 
din România. Expoziția poate fi vizitată zilnic in holul Pa
latului cultural din localitate.

I. Gif-DEAC — corespondent

durilor de producție cu care 
sînt dotate întreprinderile.

Ca parte componentă a indus
triei țării noastre, la Centrala 
cărbunelui Petroșani ponderea 
cheltuielilor materiale în tota
lul cheltuielilor de producție 
urmează să scadă de la an la 
an. Dacă în anul 1971 această 
pondere a fost de 58,2 la sută, 
în anul 1972 ea se prevede să 
fie de 57,7 la sută și să se re
ducă și mai mult către sfîrșitul 
cincinalului.

Asupra 
căror factori 

se poate, 
cu efecte rodnice, 

acționa ?
Elementele de cheltuieli care 

pot aduce o contribuție mai 
'substanțială la rezolvarea a- 
cestel sarcini sînt cele cu pon
dere ridicată în prețul de cost 
și anume; materiile prime, ma
terialele auxiliare, energia, a- 
mortizările, cele aferente altor 
cheltuieli bănești și cheltuielilor 
de desfacere-transpoort. Desi
gur. nu e lipsită de interes nici 
economia de combustibil cu
noscând că orice reducere a 
cheltuielilor materiale poa
te aduce o contribuție la 
îndeplinirea sarcinii genera
le stabilite pe economic. La 
fiecare din elementele de chel
tuieli amintite există diferite 
căi de reducere, pentru aceasta 
însă trebuie aplicate o serie de 
metode și procedee mai per
fecționate care să corespundă 
atît din punct de vedere al teh
nicii securității muncii cît și al 
calității producției.

Asimilarea de produse noi cu 
caracteristici tehnice și econo
mice superioare reprezintă una 
din cele mai eficiente căi dc 
reducere a consumurilor de ma
terii prime, și materiale pe 
unitatea de produs. In această 
direcție, o contribuție impor
tantă trebuie să aibă activita
tea de cercetare științifică și 
documentarea sistematică asupra 
a tot ceea ce e nou pc plan 
mondial.

Preocuparea dc a asigura un 
grad cît inai înalt de prelucra
re a materiilor prime, este o 
altă cale importantă de reduce
re a cheltuielilor materiale. 
Această orientare este valabilă 
pentru toate materiile prime și 
materialele supuse prelucrării,

(Continuare in pag. a 3-a)

propriile-i forțe.
Foto: Ion LEONARD
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„Contrast" în secția de sudu
ră a F.S.H. Vulcan.

Spre șut, cu încredere deplină în

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceausescu
♦ ♦

Congresul al II-lea al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, în 
numele celor 7 milioane de cooperatori, al 
întregii țărănimi, își exprimă atașamentul 
nețărmurit față dc Partidul Comunist Român, 
deplina adeziune față dc politica sa internă 
și externă, politică clarvăzătoare, profund 
științifică, a cărei aplicare a permis poporu
lui nostru să obțină victorii de scamă in o- 
pera dc edificare a României socialiste, a 
ridicat la cote tot mai înalte prestigiul in
ternațional ol patriei noastre.

Reunind reprezentanții țărănimii coopera
tiste din întreaga țară — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —, Congre
sul a analizat cu înaltă responsabilitate ac
tivitatea desfășurată dc cooperativele agrico
le și uniunile cooperatiste pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului de intensifica
re și modernizare a producției în această im
portantă ramură a economici românești. Pc 
această bază, Congresul a stabilit ca uniu
nile cooperatiste și consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole, să desfășoare o 
activitate susținută pentru mobilizarea între
gii țărănimi, pentru folosirea rațională a în
tregului fond funciar, ridicarea capacității 
productive prin executarea unui volum spo
rit de hidroameliorații și utilizarea judicioa
să a bazei tchnico-materiale. în vederea creș
terii continue a belșugului dc produse agrico
le, sporirii contribuției agriculturii coopera
tiste la formarea venitului național, la ridi
carea nivelului dc viață al celor ce muncesc.

Uniunile cooperatiste vor pune în centrul 
activității lor dezvoltarea conștiinței socialis
te a țărănimii, în spiritul ordinii și discipli
nei, al hărniciei și cinstei, pentru formarea 
trăsăturilor eticii corespunzătoare noilor re
lații statornicite în satul contemporan, in o- 
rînduirca noastră socialistă.

Pentru înțelepciunea. abnegația și exigen
ța cu care conduceți destinele întregii țări, 
pentru perspectiva luminoasă pe care politi
ca partidului și statului o deschide progresu
lui agriculturii cooperatiste, salului românesc, 
pentru indicațiile prețioase date dc dumnea
voastră și cu acest prilej, participanții la 
Congres, ca împuterniciți ai oamenilor muncii 
dc la sate, vă adresează, din inimă, mult iu
bite tovarășe Nicolac Ceaușescu, cele mai 
vii mulțumiri și recunoștința lor nețărmuită.

In numele țăranilor cooperatori, al între
gii țărănimi din patria noastră, nc exprimăm 
hotărîrea fermă ca. sub conducerea organelor 
și organizațiilor dc partid, să înfăptuim cu 
toată răspunderea sarcinile deosebit dc im
portante care revin agriculturii cooperatiste 
în lumina Directivelor Congresului al X-lca 
al I’.C.R., a expunerii rostite de dumneavoas
tră în fața reprezentanților țărănimii — do
cument de excepțională importanță teoretică 
și practică, program prețios pentru activita
tea noastră dc viitor.

CONGRESUL AL II-LEA AL UNIUNII 
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Ieri s-au încheiat in Capitală lucrările 
Congresului al II-lea al Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de Producție
Incepînd din. luna august 

1971, în sectorul de transport 
al E.M. Dîlja se desfășoară 
acțiunea de înlocuire a tre
nurilor de roți (cele „cu trei 
găuri14) de la vagonete, de
oarece ele, fiind cu ceva mai 
scurte decît ecartamentul li
niei ferate subterane, pro
duc multe deraieri, caram- 
boale cum le zicem noi. Va
gonetele sînt echipate, trep
tat, cu trenuri de roți ..cu 
5 găuri", care corespund mai 
bine liniei de 630 mm. Fac 
parte din echipa care execu
tă aceste înlocuiri și am e- 
fectuat deja cîteva sute. Pe 
parcurs ne-am dat seama că 
în cadrul acestei acțiuni pot 
fi valorificate unele dintre 
trenurile dc roți „cu 5 găuri44 
de la vagonetele scoase din 
producție datorită deterioră
rii cutiei. existente atît la 
E.M. Dîlja cît, mal ales, în 
depozitul dc fier vechi al 
U.U.M.P. Am insistat atunci 
pe lingă conducerea secto
rului și am primit sprijinul 
necesar pentru aducerea a 
150 trenuri de roți „cu 5 gă
uri" din depozitul de fier 
vechi amintit. unde unele 
exploatări miniere din Va
lea Jiului au descărcat, prin
tre fiare vechi, și trenuri de 
roți care se mai pot utiliza. 
Cum am procedat ? împre
ună cu cîțiva oameni din e- 
echipă am selecționat cele 
150 țrenuri de roți și le-am 
adus la noi „acasă", adică la

mina Dîlja, dînd în locul lor 
alte trenuri de roți vechi. Kil 
la kil, cum se spune. „Aca
să" le-am verificat, le-am re
condiționat și le-am montat 
în locul celor ..cu trei găuri" 
la vagonetele care meritau a- 
ceastă „operație". Astfel, am 
reușit să redăm producției 
un număr de vagonete și să 
realizăm în același timp, și 
economii însemnate căci un 
tren dc 'roți nou costă. 
Vreau să remarc un lu
cru. Noi am recurs la folo
sirea trenurilor de roți «cu 

date la fier vechi 
nu ar exista

5 găuri'
nu pentru că ____
astfel de piese noi la maga
zie. Apoi demontarea. re- 
condiționarea și remontarea 
celor vechi ne-a dat doar 
ceva mai mult de lucru de
cît ne-ar fi solicitat cele noi. 
Dar — am judecat noi — de 
ce să fi scos de la magazie 
piese noi cînd foarte multe 
din trenurile de roți vechi, 
de la vagonetele casate, mai 
pot rula mult și bine, ca și 
cele noi. De ce să nu valori
ficăm cît mai mult unele re
zerve... chiar dacă sînt scoa
se din toate evidențele. Pă
rerea mea e că această ac
țiune ar trebui mai mult în
curajată și stimulată. Mina 

avea numai de cîștigat.
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SA DESFĂȘURAM ACTIVITATEA SINDICALA 
MĂREȚELOR OBIECTIVE ALE ANULUI

Planul dc dezvoltare econo- 
mico-socială pc anul 1972, fun
damentat pc o bază realistă, an
gajează o mai intensă mobili
zare a resurselor materiale și 
umane ale țării. Indenlifica- 
rca unor posibilități suplimen
tare de natură să asigure rit
muri de creștere a producției 
industriale, a productivității 
muncii, a eficienței economice, 
superioare celor stabilite prin 
planul cincinal pentru anul 1972, 
creează posibilitatea îndeplini
rii Și depășirii prevederilor din 
Directivele Congresului al X-lea 
al P.C.R.

Sarcinile sporite din acest an. 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a municipiului Petro
șani impun ca sindicatele din 
Valea Jiului să se angajeze cu 
întreaga lor capacitate la o acti
vitate organizată temeinic, ca
re să le asigure prezența cu 
contribuții substanțiale, concre
te, la rezolvarea tuturor proble
melor majore ale îndeplinirii 
planului pe 1972. Este o îndato
rire a fiecărui organ sindical, 
să analizeze cerințele planului, 
să stimuleze și să participe e- 
fectiv la identificarea rezerve
lor interne dc producție, sta

bilirea și înfăptuirea măsurilor 
pentru valorificarea lor supe
rioară.

O necesitate de prim ordin 
este aceea de a crea o puterni
că opinie de masă împotriva 
unor tendințe dc a urmări nu
mai realizările valorice și a ne
glija îndeplinirea planului la 
fiecare compartiment, de a se 
mulțumi cu realizări globale, în 
timp cc există întreprinderi, 
sectoare, secții și locuri de 
muncă, cu rămineri in urmă.

Totodată trebuie sprijinită re
alizarea tuturor măsurilor care 
să asigure înfăptuirea ritmică, 
zi de zi, lună de lună, a Pla
nului, în toate unitățile, pentru 
a evita munca în asalt, atit dc 
dăunătoare.

Planul de stat pc anul acesta 
prevede însemnate creșteri ale 
sarcinii de productivitate a 
muncii, îndeosebi pentru in
dustria minieră. De aceea o a- 
tenție sporită trebuie acordată 
in acest an mecanizării și auto
matizării lucrărilor, amplifică
rii acțiunii de autoutilare. Sindi
catele, cu ajutorul comisiilor 
inginerilor și tehnicienilor și a 
comisiilor economice, trebuie să 
examineze periodic locurile de

muncă și să propună măsurile 
necesare pentru reducerea tim
pilor neproductivi, perfecționa
rea și modernizarea fluxului 
tehnologic, ușurarea efortului 
fizic și îmbunătățirea condiți
ilor de muncă.

Un obiectiv central al pla
nului pe anul 1972 il constituie 
îmbunătățirea calității produse
lor. Organele sindicale din ca
drul întreprinderilor și unități
lor economice din Valea Jiu
lui sini chemate să-și oriente
ze eforturile în sprijinul aplică
rii întocmai a prevederilor Legii 
privind asigurarea și controlul 
calității produselor, a progra
melor întocmite pentru ridica
rea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor.

In domeniul investițiilor se 
cere de asemeni o muncă sus
ținută din partea organelor și 
organizațiilor sindicale pentru 
mobilizarea constructorilor la 
respectarea termenilor de pune
re in funcțiune a obiectivelor, 
la atingerea in cel mai scurt 
timp a parametrilor proiectați. 
Gospodărirea cu grijă a bunu
rilor Pe șantiere, economisirea 
materialelor de construcții, lup
ta împotriva risipei, trebuie să

ar

1 . MUNTE ANU 
corespondent
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devină de asemenea probleme 
de bază ale activității sindica
telor din construcții.

Sindicatele trebuie să milite
ze pentru o înaltă disciplină in 
producție, pentru îndeplinirea 
riguroasă a îndatoririlor cc re
vin fiecărui salariat, pentru in
tensificarea eforturilor in ve
derea reducerii cheltuielilor de 
producție.

Ținind seama dc faptul că tot 
ceea ce se creează în societatea 
no >s ră este destinai omului, sa
tisfacerii nevoilor sale, împlinirii 
personalității lui, sindicatele au 
datoria de a acorda cea mai ma
re atenție problemelor sociale, 
de viață și de muncă ale oa
menilor muncii, realizării politi
cii partidului și statului nostru 
in acest domeniu.

Sarcini deosebit de importan
te revin sindicatelor din Valea 
Jiului in dezvoltarea conștiinței 
sortflliste a celor cc muncesc. în 
educarea acestora în spiritul 
idealurilor noastre comuniste.

IO AN BLAGA, 
secretar al Consiliului municipal 

al sindicatelor Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Miercuri, în ultima zi a ce
lui de al II-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, lu
crările s-au desfășurat în plen.

Au participat tovarășii -Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Leonte Răutu, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalca, 
Mihai Gere, Cornel Burtică.

La sosirea în sală, conducăto
rii de partid și de stat au fost 
salutați cu aplauze.

In sală se aflau, de asemenea, 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații de masă și 
obștești.

Au asistat delegațiile de pes
te hotare care iau parte la lu
crările Congresului.

La deschiderea ședinței, pre
ședintele Prezidiului a adresat, 
în numele Congresului, căldu
roase mulțumiri delegațiilor 
străine, participante la lucrări, 
pentru mesajele de prietenie a- 
dresate Congresului și coope
rației agricole din țara noastră, 
precum și pentru darurile sim
bolice oferite Uniunii Național' 
a Cooperativelor Agricole dc 
Producție din partea organizați 
ilor pe caro le reprezintă.

S-a anunțat apoi că au fost 
adresate Congresului felicitări 
și urări de succes din partea 
Alianței Cooperatiste Internațio
nale, Ministerului Agriculturii 
din R.P. Albania, Uniunii Națio
nale a Fermierilor din Anglia, 
Comitetului Central Coopera
tist din Danemarca, Uniunii 
întrajutorării Țărănești din 
R.D. Germană, Uniunii „Raiffei
sen44 din R.F. a Germanici, 
Comitetului de Administrație al 
Cooperativelor Agricole de pe 
lingă Comitetul Agricol Central 
din R. D.' Vietnam.

Președintele prezidiului a 
mulțumit, de asemenea, pentru 
urările adresate.

Mesajele și urările dc succes 
adresate Congresului de dele
gațiile străine participante la 
lucrări, de organizațiile agricole 
cooperatiste și țărănești și de 
instituțiile de peste hotare sînt 
o expresie a sentimentelor dc 
prietenie și stimă pe care aces
te organizații le nutresc față dc 
cooperația agricolă din România 
o manifestare a relațiilor de 
colaborare promovate în inte
resul păcii și progresului In 
lume.

Au continuat apoi dezbaterile 
generale la punctele înscrise pc 
ordinea de zi a Congresului. Au 
luat cuvîntul tovarășii : Vasilc 
Boldea, președintele Cooperati
vei agricole dc producție din 
comuna Fizeș, județul Caraș- 
Severin, Cornel Bernat, preșe
dinte și inginer-șef al Cooperati
vei agricole do producție din 
comuna Vărăști, județul Ilfov, 
Rozina Bruss, cooperatoare din 
comuna Apoldu, județul Mureș, 
Constantin Bădiță, președintele 
cooperativei agricole de produc
ții din comuna Salcia, județul 
Mehedinți, Angelo Miculescu, 
ministru-secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Pavel

Turcu, președintele Cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Totești, județul Hune
doara, Clara Popescu, șefă de 
fermă, secretară a Comitetului 
U.T.C. la Cooperativa agricolă 
de producție din comuna O- 
grada, județul Ialomița, loan 
Coroiu, președintele Uniunii 
Județene a Cooperativelor agri
cole de producție — Arad, 
Nicolac Mitruț, președintele Co
operativei agricole de producție 
din comuna Șutești, județul 
Vîlcea, Viorica Roman, preșe
dintele Cooperativei agricole de 
producție din comuna Tăuți — 
Alăghcruș. județul Maramureș. 
Sirnion Ilorobeanu, președintele 
Cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Domnești, 
județul Argeș, Constantin Ape- 
trei, secretar al Comitetului 
comunal de partid — Roznov, 
județul Neamț, Iacob Săplăcan, 
președintele Cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Braniștea, județul Bistrița-Nă- 
săud. Cornelia Dinescu, secre
tară a Consiliului Național al 
Femeilor, Fătu Socariceanu, E- 
rou al Muncii Socialiste, pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție din Comuna Ianca, 
județul Brăila, Margareta Ro
man, inginer-șef și vicepreșe
dinte al Cooperativei agricole 
de producție din comuna To- 
palu, județul Constanța, Nicolae 
Babici. director general al Di
recției județene a agriculturii, 
industriei alimentare și apelor 
— Satu Marc, Lazăr Berindan, 
director al Stațiunii pentru me
canizarea agriculturii — Beiuș, 
județul Bihor, Ion Popcscu, se
cretar al C.C. al U.T.C.. Konya 
Zoltan. președintele Cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Turin, județul Covnsna. 
Ion Lăccanu, secretar al Comi
tetului comunal de partid — 
Gîrboi, județul Ilfov, și Aure
lia Jianu, șefă de fermă la Co
operativa agricolă de producție 
din comuna Izbiceni, județul 
Olt.

Președintele prezidiului a a- 
nunțat că la discuții s-a înscris 
un mare număr de delegați și 
invitați, din care în plenul Con
gresului și pe comisii au luat 
cuvîntul 624.

Congresul a aprobat, în una
nimitate, Darea dc scamă a 
Consiliului Uniunii Naționale 
și sarcinile ce revin cooperati
velor agricole de producție și 
uniunilor cooperatiste pentru în
făptuirea hotărârilor Congresului 
al X-lca al I’.C.R. și a planului 
cincinal de dezvoltare a agricul
turii cooperatiste în perioada 
1971—1975, precum și Raportul 
Comisiei dc Revizie.

Tovarășul Gheorghe Popa a 
prezentat, apoi, concluziile co
misiei de amendamente la pro
iectele statutelor, pc baza pro
punerilor făcute în cadrul dez
baterilor la Congres.

Cu amendamentele propuse 
Congresul a. adoptat. în unani
mitate, Statutul cooperativei a- 
gricole de producție, Statutul 
uniunilor cooperativelor agrico
le de producție, și Statutul Ca
sei de pensii și asigurări socia
le.

In continuare, tovarășul Bela

Cseresnyes ‘a prezentat propu
nerile Comisiei de Rezoluție 
formulate potrivit observațiilor 
făcute cu prilejul discuțiilor.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții au adoptat, în u- 
nanimitate, Rezoluția celui de al 
II-lea Congres al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

Trecîndu-se la ultimul punct 
dc pe ordinea dc zi. Congresul 
a ales, prin vot secret. Consi
liul Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
alcătuit din 251 de membri și 
24 membri supleanți, precum șl 
Comisia de revizie a Uniunii, 
alcătuită din 17 membri.

In prima sa ședință plenară, 
Consiliul a ales Comitetul Exe
cutiv. Biroul său permanent și 
a desemnat Comitetul Casei de 
pensii și asigurări sociale. Pre
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a fost ales tovarășul 
Gheorghe Petrescu, iar preșe
dinte al Comitetului Casei de 
pensii și asigurări sociale a 
fost desemnat tovarășul Vasile 
Vaida.

In ședința de constituire a 
Comisiei de Revizie a fost ales 
președinte tovarășul Ștefan Ma
tei.

Intr-o atmosferă însuflețitoa- 
re, s-a dat apoi citire telegra
mei adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de participanții la 
Congres.

întrunind asentimentul una
nim și entuziast al miilor de 
delegați și invitați, textul tele
gramei a fost aplaudat îndelung. 
In sală se aud ovații și urate 
îndelungi. Se scandează, se o- 
vaționeazâ pentru Partidul Co
munist Român și Comitetul 
său Central, pentru secretarul 
general al partidului, pentru 
continua înflorire a României 
socialiste.

In această atmosferă de .nare 
însuflețire a avut loc ședința de 
închidere a lucrărilor Congre
sului al II-lea al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Rostind cuvîntul de închide
re, tovarășul Gheorghe Petres
cu, președintele Consiliului U- 
niunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, a 
spus : După trei zile de ample 
și fructuoase dezbateri în ple
nul său și pe comisii, cel de al 
II-lea Congres al U.N.C.A.P. se 
apropie de sfîrșit. Ceea ce a ca
racterizat lucrările Congresului 
a fost spiritul responsabil, des
chis în care s-au abordat pro
blemele de bază ale agriculturii 
cooperatiste.

Manifestînd o înaltă exigen
ță față de activitatea desfășu
rată de cooperativele agricole 
și uniunile cooperatiste, dele
gații și invitații care au luat 
cuvîntul do la înalta tribună a 
Congresului au făcut o profun
dă analiză a problemelor com
plexe pe care le ridică înainta
rea și mai rapidă a agriculturii

(Continuare In pag. a S-a)
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în dezvoltarea

conștiinței
Unul din rtuil-'-urlc deosebit de 

bv.port.ante de care dispun sindica
lele pentru a influența asupra dez
voltării conștiinței salariaților este 
activitatea cultural-educativâ de 
mssă. ln acest scop sindicatele din 
întreprinderile și nsiituțiile Năii 
fiului organizează in prezent o se
rie de acțiuni politico educative cu 
un bogat conținut iernatic, folosind 
forme variate și cu o sfera mai lar
gă de cuprindere, cu o mai mirt 
audientă în i îndurile oamenilor

în acest sens, se cuvine să rele- 
vâm. în primul rînd, preocupările 
manifestate de grupele sindicale in 
direcția intensificării muncii politi
ce și culutral-educaiive Aici, s-a 
dovedit utilă întocmirea unor pla
nuri proprii de misiri, cu sarcini 
ccnocte și posibile dc realizat. Bi
roul executiv al Consiliului muni
cipal al sindicatelor, a îndrumat și 
a sprijinit permanent comitetele sin
dicatelor dîn întreprinderi și inxti- 
mții, consiliile de conducere ale clu
burilor și Casei dc cultură în popu
larizarea prin toate formele a docu- 
mentelor elaborate de Plenara C.C. 
a* P.C.R. din 5—5 noiembrie 1971.

ca fiecare grupă sindicală 
i școală dc educație mun- 
în cadrul căreia sa se 

afirme atitudinea 
față de muncă, grija pentru 

și dezvoltarea proprietății 
să sc plămădească profi-

pent ru 
să devină 
citorcască, 
cultive și să sc 
n< 
apărarea

hil moral-politic al omului înain
tat, cu o înaltă conștiință și pre- 
gatire culturală și profesională.

Acestui deziderat i s-au consa
crat cu prioritate măsurile intre- 
|ninse pentru îmbunătățirea muncii 
dr in formare politică ' a tuturor 
membrilor grupelor sindicale.

Asa a fost, organizarea la sfir- 
șiiul anului trecut. unei consfă
tuiri cu activul cultural din Valea 
Jiuhri. de către Consiliul municipal 
a) sindicatelor, unde, s-au dezbă
tui măsurile privind aplicarea în 
viață a hotărârilor de partid pri
vind îmbunătățirea muncii politice 
și cultural-educative dc masa. La 
««asia consfătuire au participat toți 
responsabilii culturali ai comitete
lor sindicatelor și responsabilii ga- 
zc«eJor de perete, discutînd despre 
metodele cc trebuiesc folosite și 
modul în care trebuie acționai în 
vederea obținerii unor rezultate cit 
mai bune.

Pentru a asigura o mai cuprin
zătoare informare politică a sala- 
r taților cu privire la documentele 
dc partid asupra principalelor e- 
vtnnneme din viața internă și in
ternațională. popularizarea legilor 
țării și realizărilor obținute in fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la cluburile munci
torești. Casa de cultură și biblio
teci, s-au organizai cxpoz.i(ii de 
cărți politice, colecții de ziare, re
viste ți publicații speciale, colecții 
de legi și de hotărâri. monografii 
p situații privind realizările pre- 
»cnte și dezvoltarea in perspectivă 
a obiectivelor economice și soaal- 

. culturale pe pian național, județean 
ți municipal.

Biroul executiv al Consiliului 
municipal al sindicatelor, a îndru
mat permanent comitetele sindica
telor și consiliile dc conducere ale 
cluburilor și Casei de cultură în di
recția extinderii și promovării for
melor muncii politice de masă prin 
îmbunătățirea agitației vizuale. înfi
ințarea în exploatările miniere, șan
tierele dc construcții, comerț, uni
tățile prestatoare dc servicii mc. a 
gazetelor satirice și brigăzilor artis
tice de agitație, cinecluburi, cercuri 
foto, dub — TV.

In re privește brigăzile artistice 
dc agitație, cu toate că “au fost 
date îndrumări concrete și s-au 
depus stăruințe, pină în prezent nu
mai O.C.L. alimentara și produse 
industriale, E. M. Dîlja și T.AJ’.L.

au reușit sS-țî formeze asemenea co
lective artistice.
câ 
că 
de

direcție, au lost înregistrate la clu
burile muncitorești din Uricani, 
Lupeni și Lonea. Drept urmare și 
numărul formațiilor participante la 
festivalul județean al brigăzilor 
tistire dc agitație, a fost sub 
velul posibilităților Văii Jiului.

Pc linia educației salariaților din 
întreprinderi și instituții, biroul e- 
xecutiv a elaborat, cu ajutorul co
misiei pentru activitatea politică și 
ctiliural-cducativă, un ciclu de ex
puneri pe teme ale politicii econo
mice și sociale care au fost difu
zate comitetelor sindicatelor pentru 
a fi susținute în adunările grupe- 
loi sindicale. Menționăm cîteva t 
..Conținutul și direcțiile principale 
ale făuririi societății socialise mul
tilateral dezvoltate". „Coordonatele 
planului dc dezvoltare ecouomico- 
sodală a Văii Jiului in perioada 
1971—1975", ..Etica muncii", „Pro
prietatea obșteasca — temelia pro
gresului economic și social" ș. a.

Au fost înființate apoi, la Pe
troșani și Petrila cluburi ale tinere
tului, cu programe adecvate (intil- 
niri cu I rentași in producție, oa
meni dc știința și cultură, activiști 
— mese rotunde, simpozioane, ex
puneri etc.).

Birou) executiv a sprijinit comi
tetele sindicatelor pentru organiza
rea unui ciclu dc expuneri educa
tive cu sportivii legitimați, înca
drați in activitatea competițională. 
I-a unitățile culturale din centrele 
municipiului sc organizează sc'ri ale 
tineretului, avind la bază un pro
gram educativ și distractiv bine 
pregătit.

Pentru cuprinderea unui nuntar 
cir mai marc de salariați din în
treprinderi și instituții, la acțiunile 
educat iv-distraciivc desfășurate de 
Casa dc cultură și cluburi, s-a or
ganizat o dată pe trimestre „Ziua 
întreprinderii sau a instituției". Din
tre cele mai reușite, pot fi amin
tite acelea ale E. M. Dîlja, I.G.C., 
Tipografic, comerț, sindicatul sani
tar. Mai puțin bine au întreprins 
această acțiune I.T.A.. sindicatul 
învățămînt și I.A.S.

In perioada cc urmează comite
tele sindicatelor și conducerile tch- 
nieo-administralive "din ramura mi
nieră vor fi sprijinite în organiza
rea „Zilei brigadierului", cu prile
jul căreia vor fi puse în dezbatere 
problemele calității producției «i a 
lucrărilor miniere, combaterea îm
bolnăvirilor profesionale și a acci
dentelor. precum ți disciplina la lo
cul de muncă. Un accent sporit va 
fi pus pe îmbunătățirea activității 
șcclbor de calificare și îndeosebi pc 
educarea polit.Gt a cusatților

Va fi generalizat apoi la toate 
comitetele sindicatelor, schimbul de 
experiență ,,O zi dc cultură", care 
a dat rezultate hune la Petroșani.

Desigur că toate aceste acțiuni 
amintite nu epuizează gama preo
cupărilor organelor și organizațiilor 
sindicale pentru ridicarea activită
ții politico-educative la înălțimea 
sarcinilor și exigențelor programu
lui educației comuniste. Mai sînt 
incă multe de făcut pentru ca acti
vitatea sindicatelor din întreprin
deri și instituții să răspundă plenar 
marilor cerințe ale etapei în care 
ne găsim. Perlecționindu-nc mereu 
stilul de muncă, 
torii chemați să 
dicarea muncii 
cote, vom reuși 
gențcle ce se impun.

nu 
nu 

mobili;
ncsatisfâcâtoare

muncitorești

s-a 
s-a

Aceasta înseamnă 
stăruit 

muncit
Rezultat

destul, 
Mtl icient 
de «le 

această

I IN CONCORDANȚĂ CU CERINȚELE
I 
I ALE DEZVOLTĂRII SOCIALE

[Urmare din pag l)

„îmbunătățirea activității sindicatelor în concordanță cu cerințele noi ale 
dezvoltării sociale va duce la sporirea rolului acestora în cadrul sistemului 
democrației noastre socialiste, transformîndu-le într-un factor lot mai ac
tiv. dinamic și eficient în dezvoltarea societății, în înflorirea patriei".

la
România)

(Din cuvintarca tovarășului NTCOLAE CEAUȘESCU 
Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din

întărirea disciplinei în muncă
factor dinamic in îndeplinirea 

sarcinilor economice

citi-

I
)
i
I
I

Noua etapă in care am pășit, înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, 
impun ca o necesitate determinantă îmbunătățirea activită
ții politice și ideologice, creșterea conștiinței socialiste a 
maselor, a cunoștințelor de specialitate, de cultură generala, 
așezarea relațiilor in societate pe principiile eticii și echită
ții socialiste

Sindicatele din Valea Jiului trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea pi- baza unei largi autonomii in rezolvarea proble
melor specifice colectivului de oameni ai muncii din unita
tea respectivă fie ele economice, culturale și sociale care 
interesează pe membrii sindicatului respectiv.

Avind ia vedere că principala caracteristică a actualu
lui plan cincinal este ridicarea calitativă a activității în 
toate domeniile, este de datoria organizațiilor sindicale să 
mobilizeze pe toți salariații la îndeplinirea tuturor sarcinilor 
ce le revin in contextul acestei importante sarcini.

Transpunind in viață hotărirea adoptată de conducerea 
partidului cu privire la studierea posibilităților și crearea 
condițiilor ca in actualul cincinal să sc treacă treptat la re
ducerea isâptăminii tic lucru, sindicalele din Valea Jiului 
au participat la elaborarea programului dc 6 ore la Irontu- 
rile de Incru in subteran, stabilind măsurile organizatorice 
și tehnice necesare pentru ca reducerea duratei timpului 
de Iuctu să nu afecteze creșterea continuă a producției și 
productivității muncii, iar salariile oamenilor muncii să se 
mențină la același nivel.

După cum se cunoaște, programul zilnic de Incru dc 6 
ere a fost extins la toate exploatările miniere din Valea 
Jiului. Sindicatele din cadrul acestor puternice unități econo, 
mice au datoria, să participe efectiv la aplicarea măsurilor 
organizatorice, tehnice și sociale, care să asigure cu succes 
înfăptuirea planului de producție în noile condiții create 
pentru muncitorii din subteran.

îmbunătățirea condițiilor de lucru, prevenirea acciden
telor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale trebuie să 
constituie preocupări principale ale sindicaleor din munici
piul Petroșani.

Sindicatele trebuie să se preocupe permanent de promo
varea spiritului de echitate, respectarea drepturilor cc se 
cuvin oamenilor muncii, punînd in dezbaterea adunărilor 
generale ale salariaților. Ce sc desfășoară în această lună, și 
ale sindicatelor, pe cei care, ignorind obligațiile ce Ic revin, 
tărăgănează sau manifestă birocratism in rezolvarea proble
melor privind condițiile de muncă si dc viață ale angaja- 
ților.

Realizarea marilor obiective ale planului dc stat pe anul 
1972 atrage după sine sporirea numerică a cadrelor de mun
citori. îndeplinirea sarcinilor in domeniul pregătirii cadre
lor reclamă o preocupare deosebită din partea comitetelor 
sindicatelor, care, împreună cu celelalte organe de stat, vor 
trebui să desfășoare a activitate plină de răspundere.

Anul 1972 trebuie să devină pentru fiecare organizație 
sindicală din întreprinderi și instituții, din toate unitățile 
economice, anul unor ample acțiuni dc mobilizare și educa
re a maselor dc oameni ai muncii la obținerea unor rezul
tate superioare față de anul trecut. Desfășurind o asemenea 
activitate, organele și organizațiile sindicale din Valea Jiu
lui iși vor îndeplini cu rezultate și mai bune misiunea pc 
care o au in viața municipiului, vor aduce o contribuție 
crescindă la înfăptuirea politicii partidului spre binele oa
menilor muncii din aceste străvechi meleaguri ale bazinului 
noslru carbonifer.

Prof. Vasilc C1URCULESCU 
membru al biroului executiv 

al Consiliului municipal al U.G.S.R. 
Petroșani

corelînd top fac- 
contribiuc la ri- 

noastre spre noi 
să satisfacem exi-

a-

înfăptuirea sarcinilor actua
lului cincinal presupune, din 
partea fiecărui colectiv de mui\- 
că, a fiecărei unități economice 
și a sindicatelor, să-și concen
treze eforturile spre crearea tu
turor condițiilor tehnico-orga- 
nizatorice pentru desfășurarea 
activității de producție la nive
lul sarcinilor de plan. întări
rea disciplinei în muncă, a răs- 
punderii fiecărui salariat — de 
la muncitor la maistru și pînă 
la inginer — constituie un fac
tor esențial asupra căruia tre
buie să-și îndrepte atenția toa
te organele sindicale din ca
drul acestor unități.

Pentru a face cunoscut
tori lor noștri cum este înțelea
să în activitatea zilnică, disci
plina socialistă q muncii, care 
este motivația atitudinii disci
plinate a celor mai buni mun
citori mineri de la mina I’etri- 
la, am adresat cîteva întrebări 
pe tema enunțată, tovarășului 
PETRU IACOB. președintele 
comitetului sindicatului de la 
această exploatare minieră.

— O dată cu creșterea răs
punderii fiecărui salariat pen
tru felul in carc-și realizează 
sarcinile ce-i revin pe linie pro
fesională, disciplina socialistă a 
muncii primește tot mai mult 
semnificația unei trăsături fun
damentate a profilului moral 
spiritual al constructorului so
cialismului. Cum vedeți dv. 
ceastă trăsătură esențială ?

— Disciplina în general și 
mai ales disciplina socialistă, 
nu se poate concepe ca o tră
sătura ce se afirmă într-o sin
gură latură a vieții unui om. Dc 
■exemplu, nu poți să nu te ma
nifest! Ca om disciplinat în re
lațiile zilnice cu oamenii, la lo
cul de muncă în viața de toate 
zilele. Raportai ia nivelul între
prinderii noastre eu consider că 
se poate vorbi despre discipli
nă, doar atunci cînd fiecare 
muncitor înțelege să se încadre
ze în ritmul și cerințele elec
tive. în regulile și normele sta
bilite de N.D.P.M. Din păcate 
însă mai avem cazuri în care 
se comit unele abateri. Dis
ciplina, este o noțiune foar
te complexă, care, definește 
comportamentul fiecărui indi
vid. în întreaga lui existență.

— Ați amintit despre unele a- 
bateri. In colectivul exploatării 
in cadrul căreia lucrați și dv. se 
constată incă un procent ridicat 
de absențe nemotivate, intirzi- 
eri, nerealizarea sarcinilor de 
plan etc. Ce măsuri concrete a 
luat comitetul sindicatului, pen
tru întărirea disciplinei in mun
că, in toate sectoarele de acti
vitate ale minei ?

— In vederea realizării unei 
'discipline exemplare, împreună 
cu conducerea tehnico-adminie- 
trativă a exploatării am căutat 
să asigurăm condiții optime de 
muncă la toate fronturile de 
lucru, știut fiind că, acestea au 
un col deosebi! pentru crearea 
climatului propice pentru înde
plinirea sarcinilor de producție.

Cultivarea spiritului de disci
plină iii sensul îndeplini ii i sar
cinilor dc producție, nu se poa
te realiza dacă lipsesc condiți
ile tebnico-organizatorice pen
tru realizarea producției. Astfel 
de condiții au fost asigurate la 
toate sectoarele.

Comitetul sindicatului, și-a 
înscris printre obiectivele de 
bază, cu caracter permanent, 
întărirea disciplinei la nivelul 
întregului colectiv al E.M. Pe
trila.

Pentru realizarea acestui ebi- 
ectîv, ne-xim propus să folosim 
metode cîi mai variate, ln pri
mul rînd, intensificarea muncii 
educative, pentru dezvoltarea 
conștiinței muncitorilor. Apoi 
facem o largă popularizare a 
succeselor brigăzilor fruntașe. 
De exemplu, in luna trecută 
am dedicat o ediție specială a 
gazetei de perete, colectivelor 
de la sectorul IV, care r.u ob
ținut rezultate deosebite aseme
nea acțiuni, organizăm de fie
care dată cînd situația o cere. 
Comitetul sindicatului.
șoară o intensă activitate edu
cativă, pentru întărirea disci
plinei în rîndul noilor angajați. 
Și, pentru realizarea unei per
manențe în această privință fo
losim discuțiile de la om la om și 
în colectiv, atît în cadrul grupe
lor sindicale, cît și a brigăzilor 
din abataje. Dc asemenea, ga
zeta satirică și activitatea do la 
club unde, prin mijlocirea bri
găzii artistice de agitație, evi
dențiem aspectele bune și rele 
din activitatea sectoarelor, a 
minerilor.

Atenție deosebită acordăm 
problemelor legate de discipli
nă și ne preocupăm îndeaproape 
de ridicarea continuă a cunoș
tințelor profesionale. aceasta, 
deoarece disciplina nu poate fi 
concepută neavînd ca bază, o 
bună pregătire de specialitate, 
a tuturor angajaților. Se în
țelege că fu conjunctura ac
tuală cînd tehnica își spune 
din ce în ce mai hotărît cuvîn- 
tul. fără ridicarea continuă a 
cunoștințelor profesionale, în 
funcție de sarcinile și cerințele 
pe care le reclamă fiecare sec
tor de activitate. disciplina 
muncii nu poate fi concepută.

Aceasta se traduce în viața 
de toate zilele prin-îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, 
prin grija față de avutul ob
ștesc și responsabilitatea față 
de îndatoririle ce ne revin.

Ințelegînd aceste forme de

desfă-

manifestare și exprimare a 
ciplinei. comitetul sindicatului 
de la mina Petrila, organizato
rii grupelor sindicale de la sec
toare. acționează pentru impri
marea unui comportament dis
ciplinat în viața fiecărui colec
tiv de muncitori din cadrul ex
ploatării.

— Se știe că disciplina se re
levă cel mai pregnant Ia locul 
de muncă, în activitatea pro
ductiva. Puteți să ne dați e- 
xemple din colectivul minei 
Petrila ?

— Averii exemple foarte mul
te. Munca în abataj a avut tot
deauna un caracter educativ și 
formativ. Felul cum se desfă
șoară activitatea in prezent, pe 
patru schimburi de cite 6 ore, 
relațiile noi stabilite între oa
meni, contribuie la formarea 
unor caractere deosebite, cu ca
re noi ne mîndrim. Așa de pil
dă. avem mineri care lucrea
ză de zeci de ani. în modul cel 
mai conștiincios, sînt discipli
nați. corecți, punctuali, cu spi
rit de răspundere și nivel pro
fesional ridicai. Printre aceștia 
amintesc pe Iosif 1-iușan. miner 
șef dc brigadă la abatajul ca
meră nr. 11-V care lucrează de 
14 ani la mina noastră. Ase
menea lui mai sînt Ioan Cîșla- 
ru, maistru minier, Gheorghe 
Rotaru, care 1-a urmat pe a- 
cesta în funcție, Cristea Gea- 
bău, minier șef de schimb. Vio
rel Cotișel și Petru Prața a- 

. mîndo; artificieri. Constantin 
Purda. loan Jurea. ș.a. Și din 
rîndu] cadrelor de conducere 
avem exemple bune de urmai 
cum e de pildă inginerul Marin 
Răduț. șeful sectorului IV. Aș 
putea să mai amintesc o seamă 
de organizatori de grupe sindi
cale. care s-au impus.prin ac
tivitate și disciplină exempla
ră ; Tu dor Pă traseu, din secto
rul IV, Marin Răducă și Dumi
tru Ciochină, din sectorul II. 
FI o rea Diacon eseu, din sectorul 
III. Iosif Molnar sectorul V 
sau președinți ai secțiilor de la 
s ctoarele productive ca Hora- 
țiu Călugăru, sectorul IV. Vasi- 
le Ene sectorul III. Franci60 
Csibi sectorul II. Ștefan Andrei 
sectorul I.

Sîntem convinși că exemplul 
acestora și al altora, pe care nu 
i-am mai amintit aici, va fi ur
mat de toți muncitorii acestei 
exploatări miniere cu vechi 
tradiții în Valea Jiului.

Discuție consemnată de 
Cornel II OG MAN
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Fotografia ce însoțește > 
rînduri vă prezintă imagine 
nui om. Portretul lui real 
încercăm sâ-1 creionăm în 
durile ce urmează prin limb jnl
faptelor. Și, din multitudinea'<fe 
care s-ar putea vorbi, vom 
ge doar una.

...S-a întîmplat cu uni in 
mă. Gheorghe Ienciu era ș

ur- 
:ful

sectorului Roșia din cadrul În
treprinderii forestiere Petroșani. 
Mă aflam în biroul

la un moment dat a sunat te
lefonul. Era anunțat că apele 
revărsate ale pîrîului Roșia, au 
produs mari necazuri în 
chetul forestier. Firesc, 
vreo agitare, a chemai 
diat șoferul unei mașini 
transporta bușteni. In clipa ur
mătoare. se găsea pe drum». 

...Mînia apelor a rupt pe 
o mare distanță canalul de a- 
pă pentru apropiatul lemnelor 
prin plutire. Terenul a fost i- 
nundat, iar apoi a fost pusă în 
primejdie cabana unde erau 
cazați muncitorii. Pentru a fi 
salvată, trebuia ca albia să fie 
degajată.

Peste Cheile Roșiei, ploua 
des, mărunt. Fulgere și trăz- 
nete brăzdau văzduhul, iar no
rii, rostogoliți de colo colo, în- 
vâluiau viforoși pămîntul. To
tul părea un iad. Gheorghe 
Ienciu ud _pînă la os' s-a a- 
lăturat oamenilor ce luptau ai 
stihiile naturii dezlănțuite. A 
pus mina pe _horog“ și s-a a- 
liniat celorlalți. Simplu, firesc. 
„Barajul" a fost desfăcut și ape
le, eliberate.

Cînd pericolul trecuse, Gheor
ghe Ienciu și toți muncitorii fe- 
restieri, cu care făcuse front de 
luptă erau uzi și sleițj de efort 
Dar. nici el și nimeni nu s-a 
plîns. Noaptea a dormit aco
lo, iar a doua zi. pînă în zori, 
a urcai pe canalul de apă 
vadă ..eum se stă" și nu a plecai 
pînă nu a văzut ai ochii lui ter
minat totul.

Au trecut ani, iar ceea cc am 
relatat nu a fost singura în- 
tîmplare, singurul fapt care sâ 
îmbogățească autobiografia șe
fului de sector Gheorghe Ien< iu. 
Nu este de loc surprinzător 
deci, că omul din fotografia și-a 
cîștigat stima și încredere.- co
lectivului său. concretizate prin 
mandatul ce i-a fost dat de pre
ședinte al comitetului sindicalu
lui din U.E.L. Petroșani.

par- 
fâră 
ime- 

ce

C. II.

PREOCUPĂRI • PREOCUPĂRI
Din planul de muncă al 

comitetului sindicatului 
de la E.M. Vulcan, re- 

■ inetn că în această lună va fi 
reorganizată și instruită comisia 
pentru problemele de protecție 
a muncii care va lua o serie de 
măsuri pentru reducerea numă
rului de accidente prin efectua
rea unor controale la locurile 
de muncă în subteran, secții și 
ateliere. Activitatea comisiei va 
fi analizată în prima ședință de 
birou. Urmează să vedem re
zultatele măsurilor propuse.

sigurarea condițiilor opti
me c’c cazare în căminele 
muncitorești și îmbună

tățirea meniurilor Ia cantină, 
constituie tina din preocupările 
imediate ale organelor sindica
le d'- la mina Lonea.

In acest scop, comitetul sin
dicatului împreună cu serviciul 
administrativ al minei, au efec
tuat mai multe controale la 
cantină și cămine precum și 
sondaje de opinii in rînduj sa
lariaților. Concluziile vor fi co
municate în următoarea ședință 
de birou.

Lonea aflăm că or
ie sindicale vor ur- 
modul cum sectoa

rele cr t rză condiții corespunză
toare de lutru în subteran în 
scopul prevenirii îmbolnăvirilor 
profesionale, ln sprijinul acestei 
măsuri, medicul întreprinderii

va prezenta în fața minerilor 
expunerile „Respectarea perfo- 
rajului umed, condiție esenția
lă în prevenirea îmbolnăvirilor 
de silicoză" și .Alimentația ra
țională, factor determinant în 
menținerea sănătății".

La sfîrșitul lunii februarie 
comitetul sindicatului de 
la E.M. Aninoasa orga

nizează o consfătuire cu maiștri 
șefi de brigăzi și de schimburi 
150 tema : ..Organizarea lucru
lui la locul de 
rea eficientă 
timp*.

re va cuprinde sectoarele fo
restiere și unitatea la nivel de 
municipiu. Tot în luna februa
rie, încep cursurile de reciclare 
pentru personalul tehnic din ca
dru] exploatărilor fores' icre 
(maiștrii, șefi de parchete, teh
nicieni). Ambele acțiuni se vor 
desfășura sub directa îndrumare 
a a I. T.

ei ivitate;

muncă și folosi- 
a fondului de

de inovații, desActivitatea de inovații, des 
fășurată în cursul anului 
1971 — a constituit obiec

tul unei recente ședințe de bi
rou a comitetului sindicatu
lui U. U. M. P. Cu acest 
prilej, inginerii Elisabcta Rcisz 
și Alexandru Tolvay vor pre
zenta rapoarte despre inova
țiile realizate anul trecut de co
lectivul uzinei.

Preocuparea comitetului 
sindicatului și a birou
rilor grupelor sindicale 

pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor economice și a anga
jamentelor luate în întrecctea 
socialistă va fi dezbătută în 
plenara comitetului sindicatului 
de la E.M. Lupeni, care va a- 
vea loc la sfîrșitul lunii fe
bruarie Dezbaterile și măsurile 
adoptate in plenară vor con
stitui un factor mobilizator 
pentru toți snlariații în susți
nerea chemării lansată către 
toate colectivele de muncă din 
unitățile miniere.

omitctul sindicatului, în 
colaborare cu comitetul 
oamenilor muncii din ca

drul U.E.L. Petroșani, organi
zează începînd din această lu
nă un concurs pe tema : .Cel 
mai bun. fasonator mecanic'*. 
Concursul urmărește perfecțio
narea pregătirii profesionale și 
se va desfășura pe două faze ca-

omitctul sindicatului de 
la E.M. Dîlja, a inițiat 
Organizarea unui st liimh 

de experiență la aba'ijele 
frontale de la minele din Va
lea Jiului. Ln această acțiune, 
vor participa toți angajații do 
la viitoarele abataje frontale 
din cadrul exploatării, consti
tuind un important mijloc pe' 
linia perfecționării profesionale.
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Ieri s-au încheiat in Capitală lucrările
T

a Cooperativelor Agricole de Producție
O

cooperatiste pe calea 
rftrH și inlensficArti 
ei. In acest scop, au 
puse măsuri și soluții ef» an
te menite să ducă la promova
rea largă a tot ceea ce este 
nou și înaintat. Li înlăturarea 
lipsurilor ce mai persistă în li
nele unități, la sporirea contri
buției agricuJlurii cooperat ste 
la opera de edificare a soc’a- 
litmului în patria noastră.

O importanță deosebită pen
ii u activitatea noastră viitoare 
o are expunerea făcută în fața 
Congresului de tovarășul N colac 
Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Rumân. 
Insuflețitor program dc muncă 
ce deschide largi perspective

mode.ni- 
predih'li- 
fost nro-

de afirmare a forțelăr creak 
iile țărănimii. Considerăm 
datoria noastră, n delegațilo 
Congres, a întregii țăr&nimi 
operatisle, să ne angajăm în fa
la conducerii partidului, în fa
la poporului, că vom depune 
eforturi stăruitoare pentru tra
ducerea în viață a prețioaselor 
indicații date dc secretarul ge
neral al partidului n tuturor 
'toțărîrilof |>e care le-am adop
tat, asigurind astfel îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce 
revin agriculturii cooperatiste 
din actualul plan cincinal.

Congresul nostru a adoptat 
în unanimitate modificările la 
statutele cooperativelor agricole 
dc producție, ale uniunilor co
operatiste și al Casei de pensii 
și asigurări sociale.

oare 
de 

■r Jn
.0-

icntru 
orc- 

ithem 

în toate unitățile, să asigu- 
i «le- 
/ccie- 
larfll 

dezbaterea și 
complexelor problc-

Comitetul Executiv

Să milih&m consecvent f 
respectarea cu strictețe a 
vederilor acestora, sâ vi
la întărirea ordinii și di;

rum dezvoltarea continuă a 
mocrațiri cooperatiste, în v< 
rea participării maselor I 
nlc țărănimii la 
îv/olvarea c 7 
mc ce stau în Țața agriculturii 
cooperatiste.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Consiliului Uniunii Na
ționale n Cooperativelor Agrico
le dc Producție, să mulțumesc 
delegaților și îrtvitaților parti
cipant la Congres pentru c«)n- 
tribnția adusă la desfușurarea 
lucrărilor.

Mulțumim, dc asemenea, sti- 
maților noștri oaspeți de peste

Ipli-

hotare, repre zen ton ți ai organi
zațiilor agricole, cooperat iue și 
țărănești, care nC-nu onor ii » n 
prezența la Congres și le dorun 
noi succese în muncă, ruriadu-î 
să transmită organizațiilor lor 
dorința noastră de a dczvolîa 
în continuare relații prietenești 
de colaborare

Declar incluse lucrările celui 
cle-n] lî-lea Congres al U nunii 
Naționale a Coopera live .or 
gricole de Producție.

Miercuri scara. Biroul P 
manent al Comiteiului Execu
tiv al Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole «Ic Producție a oferit n» 
dineu în cinstea delegații’or dc 
peste hotare, care au partici
pat la Congres.

(Agrrprcs)
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Soarele r.ri.ue h 
mc Ij ora 17.56. 
lin an - - 55, zile 1 .imeue 
1.

RICTIII DINI. PRINCIPIA- 
aie. Va urma jou tineretului, 
inio.iwe Conferință an • » știin- 
i«.i cu renta : Plaorta gigant.

Prrrd.t, I.» nr.i 17.30 — EXPU
NEREA: Proprietatea socialistă 
- temelia <>rînduirii socialiste 
•'"'■t Rerrtw.i.i «ărțij .. I mere- 
ui și familia’* de dr P. Rări» 
«cu, apărui 
tu» Acțiune.

urgențe Petroșani — î.1H; 
Mal crnifafca Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212: Inspectoratul rnmerc ial 
dr stat - 12-20 inferior 43.

Pentru anunțarea Și reme
dierea deranjamenretor elec
trice rxtrrinaro în Prh-n«.»ni
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FILME
• 1’1 TROȘANI 

irmlme Anna celor I 000 
zile, seriile 1. II; Republic. 
< jManelc sini hune. PETRII A 
\ iaț.1 în dni; I ONI A - ’ A o 
irmorie; Cinci jcniiii infern; 
\fnicrid: Mihail Suogoll. \\l 

NOASA : Frații; VUIX \N 
* ar-,cală fatală; I AROȘI NI : 
\ în.iioarca de vrăjitoare; II - 
PINI -- Cultural: Steaua de 
tinichea; I RICANI : Afacerea 
J’rotar.

.Ir

al Uniunii
a Cooperativelor Agricole de Naționale

MARIA AMARGHIOA1.EI. pre
ședintele C.A.P. Itești — Bacău, 
MARIN ARGINT. pt .^-dintele 
U..1CXP. Ilfov WDRT1 BĂ
II NT, președintele C.A P. Săcelc— 
Brașov, MIMAI BIR LIGA, președin
tele C.A.P. Roman — Botoșani, 
NICOLAE CICIOȘAN. ,u-rivi<t 
1 ■ N C A.r. B! I \ • Si KI nN') I s 
aciivH U.N.C.A.P.. ALEXANDRI 
C7.FGE, președintele C.A.P. Salonta
- Bihor. DUMITRU DINT$OR. 
ptcșcdintele C.A.P. Goicca Mare — 
Dolj, 71 DOR DONE, pteșcdintclc 
1 U \ P - Saceava Al 1 X.\N- 
DRU DUMITRU ptcședinrele 
C.A.P. Tătăranu — Vrancea. MIR- 
Cl A GOGIOR . activist l l.N.CA.P.. 
G) 1EORGI IE GO1NA, președintele 
C..A.P. Sintana — Arid. NICOLAE 
HL DITEANU. președintele C.A.P. 
Comana — Constanța. LEAUA 
IIR1M. președintele CAP. Pnicșri
- Bnr.u.t. ST1I1\N IONESCU. 
a< - U.N C.\.P.. ȘTEFANIA 
IONESCU. președintei; C.A.P. Pu- 
unciu — Teleorman. PETER KO
VACS. președintele CAP. Ditrău
- Harghita. RLVIN MASTAN, 
ptcședimele C.A.P. Romanași — 
S.Vaj. \ASILE MARLIN președin
tele U.J.C.A.P. — Iilomha- COS- 
TJCA T. MIȘCA, președintele aso
ciația intcrcooperatiste, sere — Pra
hova. VIOLETA MURESAN. pre
ședintele Cbnsiliului intercooperaust 
Halmeu — Satu Mue. 1 UGEN 
NEMEȘ, președintele C.A.P. Acă- 
țari - Mureș, 1 UXIȚA NICO- 
LAE, economistă la ferma C.A.P. 
Braniștea — Dîmbovița. ION NE- 
GO1ȚA. președintele C_\_P. Pe- 
chea — Galați. ION OPRI- 
SAN, activist U.N.C_AJ>^ ION

PETEAM ’• 
juc — Cluj, 
TRESCU — ......... ,-.
GHE POPA. .RtiviM U.N’Ă .A.P., 
TITUS POPESCU, acuvisi 
U.N.C A.P., MARIA PROCA, pre- 
ș-dinicle C.A.P. Râducancni — Iași, 
STMION ROTI I. președintele 
C.A.P. Miercurea — Sibiu, PAVEL 
SC HADT, președinție G.A.P. Da- 
rova - Timiș. DFNTSA ȘEREA- 
N'U, președintele Consiliului inter- 
cooperaiist Măgurele — București, 
I A 11 SCX ARICI ANU. președin
tele C-A.P. lanca — Braila, DU
MITRI TUDOSE, președintele 
C.A.P. Stoicanești — Oh. ANICA 
L'RZICA, președintele C.A.P. Vî- 
nători — Neamț, VASILE VAIDA. 
președintele Casei de pensii 
U.N.GA.P.

C.A.P. 
HE PE- 
GIH’OR.

LI AN IONESCU, M1RCFA
1 IOH'_ ION OPRîȘAN.

Coinitetul Casei de Pen
sii și Asigurări Sociale

Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a desemnat Comitetul Ca
sei de Pensii și Asigurări Sociale, 
compii' din tovarășii; ION APOS- 
TO1.ESCU. EUGEN L’ARAlOȘI, 
N1COI AE BÎLDF.A, CAI Al 1NA 
BLAGA, BARBU BUGA. ION 
C1ORAN. GEORGETA CIUCA. 
ION COMAN. ION COSTACHF. 
IULIANA CS1KI, DUMITRU 
DRAGOM1R. TRAIAN DUM
BRAVA, MARIA FIL1MON. AR
PAD FUREA, ALEXANDRU GA-

VRII.1UC. IOAN GlR|.\Bl . I \ 
ZAR GOZMAN, IVAN ZAMFIR 
CHIRK I \NU, Gill ORGII E 
KRAUS, AGI.AIA LUPU, IOAN 
MFREl JA. MARIA PURIC 
sil I AN POPA, RADU RICH . 
ANA SP1NEANU. GEORGETA 
STOIAN, ISVAN TOKACS. VA
SILE VAIDA, Glii ORGI II ZAM
FIR.

mergem

★

Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole dr Produc
ție a ales în funcția de președinte 
al Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Prndttc- 

pc tovarășul GIIEORGHE 
PETRESCU.

In lunqia de vicepreședinți ai 
Consiliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Produqic 
.tu fost aleși tovarășii : BFI.A CSE- 
RESNYES. NICOLAE HUDlȚl A- 
NU. $ T F. F A N I A ION ESCU, 
GHEORGHE POPA. TTTUS PO
PESCU. Sl.XUON ROMI. DL.MI- 

' IRU TLDOSE.
Din Biroul Permanent al Comi

tetului Executiv lac pane. GIIEOR
GHE PETRESCU. BELA CSF- 
RESNYES. GHEORGHE POPA. 
11TL S POPESCU.. VASII.E VAI
DA, NICOLAE CICLOȘAN, S77E-

In ittncția dc președinte al Co
mitetului Casei de Pensii și Asigu
rări Sociale a fost desemnat tova
rășul VASILE VAIDA.

In funcția de vicepreședinți au 
fost desemnați tovarășii : ION GÎR- 
JABU, ȘTEFAN POPA, ION CO- 
MAN, GEORGETA CIUCA.

II
s

I

94 CASA DE CULH R \ 
PEIROȘANI. In sala mică, l.i 
brii 17 — < \r.1\1 1 h ridic. 
Discuții asupra necesității respec
tării legalității socialiste. I .1 ora 
18.30, in sala dc dan- - ZIUA 
ÎNTREPRINDERII pent. 1 can- 
-.intcțoi 1. Expunere cu tema : 
Cincinalul în cifre și fapte. Re
portaj Spectacol folcloric

® CLUBURI /mie,;. La 
ora 19 — EXPUNEREA: Ori
ginea și evoluția omului — în 
cadrul Joii de tinerei. Urmează 
o_ seară distraciix-cducativă. 
Calcan. La ora 18,30 — DIA
LOG DESPRE C1NSTF. CO

Reducerea cheltuielilor

„Flori din 
Maramureș"

Arutunblul artistic din Uimi 
\larr, aflat in turneu prin Ud- 
Z.i Jiului, prezintă nmb.ita, 26 
t^bruurie, lit ora 17 fi la ora 
20, in s.iln Casei de cultură a 
'indicatelor din Pettoșani specta- 
- olul mirzic/d-coregrajic utlitii 
lat „/ilari dm .1/aranntrrf".

I<i dau concursul soliștii : <>■ 
di Angela Hiicm, IdJircatâ a 

/estivalului mondial al tinnettt- 
lui de la Sofia, Xicu Moldo van. 
1'itiana Mihali, Fitus Perșe, I io- 
rica Groaz, Al. Sindrefte 
precinn fi fragii Petreuș, 
tra și grupul ÎFe bâtei.

9.00 Dcvliidcrea emisiunii 
dimineață. Te'cx.

Jn jurul orei 10 — Trans
misiune directă «ie la sosirea 
in Capitală intr-o vrzftS ofi
cială dc prietenie a delega
ției ungare <lc partid și gu
vernamentale condasp de to
varășul .lauos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.S.U.

12.C5 l elejiiHi 1:. I-. țn
TA/ pentru lucrătorii Jin agri- 
..iilniiâ; 16.30—17,CC Cur- dr 
limba germană. Leqia a ll-a 
reluare; 17,30 Deschidă ea emi
siunii de după-anvază; 1,7.35 F.- 
misiiinc în limba maghiară; 18.35 
Confruntai i: 18.55 Medalion >0- 
1.1I Gheorgjic Cucu; 19.15 Pu
blicitate; 19,20 î CCI de 
19,30 Telejurnal; 2C.I0 
tor; 20,25 Tinerii despr 
ȘÎȘÎ...; 21.15 Pagini de 
Retrospectivi Charlie Chaplin, 
21.55 „Muzica unui an". Film 

televiziunea din 
„24 de ore".

lO.CC Buletin de
Cîntcce >1 jocuri: IC.JO Clubul 
1 jlatnrilrjr; II. CO Buletin de
șuri; 11,15 Din țările voi iubite; 
I2.C0 Discul zilei, I2.3G lntil- 
nire «o melodia populara șj in
terpretul preferat; 1.3.C0 Radio
jurnal; 13.30 Tot in ito e; 14. IC 
Muzică populară; I5.C0 Buletin 
de știri, 15.05 Tribuna radio; 
15.25 Pagini din muzica de C- 
nadă. 16.C0 Radiojurnal; 16,30 
liHripreț» de muzică populara; 
17,CG Antena tineretului. I8,CO 
Orele tern; 20.05 Zece melodii 
preferare: 20,40 Ctntă Aurelia 
Fâni-Rădutu; 21,CC Revista *.!a- 
găiclor; 22.4 5 Melodii fi. ver
suri; 22.CO Radiojurnal; 22.30 
Con,-, n de seară; 2235 Moment 
poeți.. 23.CO Concert de scară 
(«■ minutare); 24,00 Buletin dc 
știri; 0.03—6.CC Ftfrada noc
turnă.

Pronoexpres
I a Concursul Pionoeapres nr 
•Gr» 23 i rhrufțrit 1**73. M ■ 

irmătcjrr't 11
8
extrase din urnă 
mere :

Extragerea
4 13.

Extrager
3 30.

Fond general
1 133 043 Ici.

TeLePoAnI
f EBRUARTE

PROGRAMUL I : 6,00 Mtt- 
zKa și jciualiiăți; 7.00 Radio
jurnal; 9.30 Od.i mbii lomânc;

Iert, temperatu
aerului la Petroșani a fost de 
plus 7 grade, iar la Paring de 
plus 3 grade. Minimele au fosi 
de plus 2 grade m. respectiv, 
minus 3 grade.

Grosimea straiului de zăpadă 
la Paring : 45 cm.

Pentru următoare!
Vreme Inch

I

Te simți plin de încredere în 
viilor, atunci cînd șrn că partidul 
nestru, în frunte cu secretarul sau 
general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
promovează o politică justă in do
meniul agriculturii, se îngrijește ca 
nn părinte de interesele țărănimii 
noastre cooperatiste, iar clasa noas
tră muncitoare sprijină cu prisosin
ță eforturile îndreptate spre dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, a spus Pavel Turca, 
p.eșediniele C.A.P. din comuna To- 
w$ti, județul Hunedoara. Din a- 
crste considerente aduc mulțumiri 
călduroase conducerii partidului și 
siawltii nostru, clasei muncitoare, 
pentru grija ce ne-o poartă. Exprim 
adeziunea tuturor țăranilor coopera
tori de pe plaiurile larii Hațegu
lui. față de politica internă și ex
ternă a partidului și susțin, in nu
mele lor, documentele prezentate la 
acest Congres.

In cei zece ani care au trecut 
d- la încheierea cooperativizării a- 
giiculturii, producția medie in co
operativa noastră a crescui de a- 
pioape două ori la grîu, de peste 
două ori Ia porumb, iar Ia car
to! I de Ia producții de 6—7 tone 
la hectar, recolta medie a ajuns în 
anul 197) la aproape 20 tone pe 
cele 100 hectare cultivate. Anul 
trecut, cooperativa noastră a con
tribuit la fondul centralizai al sta
tului cu 166 tone de griu, 86 tone 
porumb boabe. 1 100 tone cartofi. 
Cu veniturile realizate pe această 
bază, am reușit sa dublăm valoa
rea unei norme convenționale față 
dr anul 1960.

Expunerea cuprinzătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu a abordat 
pe larg problemele dezvoltării de 
mocrațici cooperatiste, ale perfec-

ționării cadrului dc manifestare și 
inițiativelor țăranilor cooperatori și 
exprim aici nu numai aprobarea 
deplină față de ideile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului, dar și angajamentul nteu 
de a milita neabănit penii ti tra
ducerea lui în viață, în cadrul uni
tății în care lucrez.

Experiența noastră a confirmat 
că, de felul în care consiliul dc con
ducere știe să muncească cu oame
nii, se preocupă de asigurarea câș
tigului acestora, le cere în același 
timp să respecte disciplina, organi
zează bine munca, depinde în cea 
mai mare măsură realizarea cu suc
ces a sarcinilor de produqic. Cît 
de valoroasă este consultarea coope
ratorilor, ne-o confirma și următo 
rul exemplu : cooperativa noastră 
este situată intr-o zonă în care au 
existat din totdeauna preocupări 
pentru pomicultură. Cooperatorii au 
cerut să se dezvolte acest sector. 
Ca urmare, în mai puțrn de 5 ani 
am reușit să înființăm o livadă in
tensivă pe o suprafață de 105 hec
tare. plantată cu meri, peri și gu
tui din soiuri valoroase.

Consider că nu in suficientă mă
sură sîntem ajutați în ceea ce pri
vește aprovizionarea cu unele ina- 
icriile, cu îngrășăminte, cu ierbici- 
de. De asemenea, se simte nevoia 
dotării intr-o proporție mai marc a 
secțiilor dc mecanizate a agricultu
rii cu mașini pentru combaterea 
dăunătorilor, cit și pentru extinde
rea mecanizării lucrărilor in pomi
cultură și legumicultura. Ai li deo
sebit de util totodată ca dc ia cen
tru să se -amplifice pe <îi posibil 
situațiile și formularele ce t se cer 
și să fie redus pe cit se poate nu
mărul acestora.

Cursuri pentru arbitri-elevi
Valorificind experiența do- 

bindită in multe școli pe li
nia participării elevilor la 
organizarea și conducerea în
trecerilor din cadrul campio
natelor școlare, C.C. al U.T.C. 
in colaborare cu organele 
sportive și de invățămint, 
centrale a luat inițiativa or
ganizării, in afara programu
lui de invățămint, a cursu
rilor de pregătire a arbitrilor 
— elevi. Ia următoarele dis
cipline sportive: ATLETISM, 
FOTBAL HANDBAL și VO
LEI.

In vederea organizării a- 
cestor cursuri dc pregătire 
a arbitrilor in școlile din mu
nicipiul nostru, sectorul spor
tiv al Comitetului municipal 
Petroșani al U.T.C. a stabi
lit ca aceste cursuri să fie 
conduse, in incintele școlilor 
unde activează, de cadre di
dactice cu experiență înde
lungată in meserie.

înscrierile pentru aceste 
cursuri se fac — de către e- 
levii din localitățile Petro
șani, Pctrila, Lupeni, Vulcan 
și ( ricani — PfN’A LA DA
TA DE 25 FEBIK ARIE. Du
pă absolvirea cursurilor, care 
vor dura 5 săptăinini, și a 
examenelor, care constau in
tr-o probă practică (de arbi
traj) și răspunsul scris la 2—3 
întrebări de regulament, 
cursanții vor- primi brevetul 
și ecusonul de arbitru.

Orele in care profesorii a- 
mintiți predau la aceste 
cursori fac parte dintre 'a- 
celca rezervate |>entru colec
tiv sportiv. In acest fel, a- 
cestora nu le rămine decît să 
transmită în școli orarul 
cursurilor și, folosindu-se de 
„Ghidul pentru elevii — arbi
tri". popularizat in toate șco
lile, să inceapă cursurile.

(Urmare din pag. If

dar mai cu seamă pentru utili
zarea metalului. Țara noastră 
face eforturi considerabile pen
tru sporirea producției de me
tal în condițiile in care resur
sele proprii de materii prime 
sint relativ reduse. Economisirea 
metalului, valorificarea lui su
perioară constituie Un obiectiv 
de prim ordin. Valoarea nouă 
ce se adaugă materiei prime 
prin prelucrări succesive, spo
rește valoarea produselor și 
implicit reduce proporția chel
tuielilor materiale.

Din acest punct c’e vedere, 
atenția trebuie îndreptată spre 
fabricarea de produse cu un ni
vel dc complexitate și tehnici
tate ridicat, acestea asigurînd 
valorificarea superioară a ma- 
'.criei prime. Sarcini deosebite in 
acest sens revin Uzinei de utilaj 
minier Petroșani care arc largi 
posibilități de extindere a pro
ducției de utilaje și piese dc 
schimb cu Un înalt grad de pre
lucrare, în dauna produselor cu 
consum de materiale ridicat, a- 
celea «are pot fi realizate și dc 
unitățile miniere consumatoare.

Un rol important în reducerea 
cheltuielilor materiale îl are și 
folosirea metodelor noi, a mate
rialelor înlocuitoare mai eficien
te, care sc fabrică pe scară Iar 
gă în industria modernă : mase 
plastice, fire sintetice, plăci a 
glomerate și fibro-lcmnoasc. Pe 
lîngă că au caracteristici tehnice 
superioare, aceste produse se ob
țin cu cheltuieli de muncă mai 
reduse și au o durabilitate mai 
mare, fapt pentru care trebuie 
introduse cu mai mult curaj dc 
către fiecare muncitor. tehni
cian și inginer.

Cheltuielile materiale de pro 
ducție pot fi influențate în ma
re măsură de tehnologia de fa
bricație adoptată, precum și de 
modul în care aceasta este res
pectată, operație cu operație, fa
ză cu fază. In acest sens trebuie 
să arăt că la majoritatea unită
ților miniere s-au introdus me
tode moderne dc susținere me
talică în abatajele frontale, re- 
dueîndu-se consumul dc( mate 
rial lemnos, care poate fi va
lorificat superior dc întreprin
derile de prelucrare a lemnului. 
Această realizare trebuie extin
să, în continuare, la toate uni
tățile. Nu putem trece, însă, cu 
vederea faptul că susținerea me
talică poate conduce la crește
rea cheltuielilor materiale 
pe unitatea de produs, atunci 
cînd procesul dc extracție nu 
este organizat în mod corespun
zător. atunci cînd se produc sur
pări care se soldează. în gene
ral, cu pierderi dc metal și con
sum suplimentar de lemn, atunci 
cînd vitezele de avansare sînt 
reduse, ducînd la deteriorarea 
susținerii metalice datorită de
clanșării presiunii, atunci cînd 
clementele susținerii metalice 
nu sînt întreținute în mod co
respunzător.

Să eliminăm 
rebuturile, 

să realizăm 
produse de 

înaltă calitate!

metal, materia primă a acestei 
unități. Aceste rezerve se găsesc 
in diferența dintre cantitatea de 
metal folosită pentru fabricarea 
produselor și cea care se regă
sește in produsul finit. în pier
derile dc croire, de prelucrare. 
In rebuturi.

Introducerea procedeelor mo
derne de lucru e o necesitate de 
marc actualitate, care cere tu
turor salariaților, și în special 
personalului tehnic, să păstreze 
in contact permanent cu surse

le dc informare și documentare 
tehnică, să aibă mai multă ini
țiativă în aplicarea cunoștințelor 
dobîndite.

Ridicarea continuă a nivelului 
de Calificare profesională a ca
drelor de muncitori, maiștrii, 
tehnicici, ingineri conduce în 
mod sigur la introducerea Și 
extinderea pe scară largă a teh
nologiilor moderne.

Un alt mijloc eficient de re
ducere a cheltuielilor materiale 
il constituie eliminarea rebutu
rilor și realizarea unor produse 
de înaltă calitate. Analizînd cu 
toată răspunderea activitatea 
desfășurată pe o anumită pe
rioadă de timp, conducerile uni
tăților au posibilitatea să des- 
opere o serie de lucrări care 

s-au executat în mod necores
punzător, ele constituind rebu 
turi care înglobează în cle în
semnate consumuri de materia
le, sau lucrări ce trebuie recon
diționate, necesitînd consumuri 
suplimentare de forță dc muncă 
și de materiale.

Existența rebuturilor provine 
din nerespectarea tehnologiilor 
dc fabricație, a deficiențelor de 
ordin tehnic și organizatoric, a 
insuficienței îndrumării din par
tea personalului tchuic-ingine- 
rcsc, a lipsei de exigență in re- 
ccpționaTea materialelor șt in 
controlul calității, a insuficienței 
calificării unor lucrători, 
minarea rebuturilor 
creșterea răspunderii 
salariat, desfășurarea unei sus
ținute munci politice și ideologi 
ce, ridicarea calificării profe
sionale, un control riguros al 
calității muncii. răspunderea 
materială a fiecărui salariat 
pentru munca sa.

Stabilirea unor norme știin
țifice dc consum constituie o 
cale principală a reducerii 
cheltuielilor materiale. Cantită
țile maxime dc materii prime, 
materiale, combustibil, energie 
ce urmează a îi consumate pen
tru fabricarea unui produs sau 
executarea unei lucrări, trebuie 
stabilite pe baza unor determinări 
tehnice și economice. Se mai o- 
bișnuiește. însă, la uncie unități 
să’ se stabilească normele dc 
consum )a nivelul realizărilor 
din anii anteriori, fără a se ține 
scama dc modificările interveni
te in procesul de producție, de 
experiența acumulată. Stabilirea 
unor noi me nccorcspunzătoarc 
se reflectă în realizarea cu 
multă ușurință a unor însemna
te economii de materiale fața 
de consumul normat, fără ea a- 
cestea să fie rezultatul unor mă
suri ale perioadei analizate. A- 
cordarea de norme de consum 
largi, pe baze empirice, duce la 
creșterea costurilor de produc
ție și — în condițiile aplicării 
dr stimulente celor ce realizea
ză economii față de niște norme

Eh- 
impune 
fiecărui

lacob IM LING I-a Uzina de utilaj minier Pe
troșani există însemnate rezerve 
de reducere a consumului de

Mica publicitate
VIN'D Warlhburg Lux. mo

del 311, str. Constructorul, b|. 
I. ap. 11, sc. II, Petroșani.

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul de

materiale de producție
II itdre 01

corespunzător stabilite — a- 
cest mod dc lucru nu mobili
zează inițiativa creatoare a lu
crătorilor Ia reducerea continuă 
a cheltuielilor materiale.

Introducerea tehnicii înainta
te, ridicarea calificării cadrelor, 

'creșterea calității materiilor 
1 prime și a materialelor, fac 
.necesară revizuirea periodică a 
normelor de consum, adaptarea 
lor la noile condiții și posibili
tăți ce se creează pe parcurs.

Aprovizionarea la timp cu ma
terii prime și materiale, in can
tități suficiente și dc calitate 
corespunzătoare, este o altă con
diție a reducerii cheltuielilor 
materiale. Formarea de stocuri 
supranormative imobilizează u- 
neori importante resurse mate
riale și, adesea, se produce de
gradarea acestora, parțiala sau 
totală. De asemenea, se înre
gistrează pierderi datorită fap
tului că furnizorii nu livrează 
totdeauna materialele solicitate, 
la dimensiunile cerute. Spori
rea exigenței recepționarilor fa
ță de calitatea Și dimensiunile 
cerute reduce pierderile din de
șeuri și cheltuielile suplimenta
re provocate de numeroase pre
lucrări.

Modul în care se organizează 
transportul, manipularea și de
pozitarea materialelor influen- 
țeazăi, de asemenea, reducerea 
cheltuielilor materiale. In acest 
sens, este necesară asigurarea 
de condiții corespunzătoare dc 
transport, manipularea cu grijă 
a materialelor, evitarea aprovi
zionării nejustificate de la dis
tanțe mari, depozitarea materia
lelor in condiții corespunzătoa
re^

Privind consumul de combus
tibil și energie, deși în ultimii 
ani s-au. obținut rezultate valo
roase, mai sînt încă mari posi
bilități de reducere a acestora.

In volumul cheltuielilor ma 
tcriale sînt cuprinse și amor
tizările, adică cheltuielile care 
recuperează valoarea mijloace
lor fixe (utilaje, instalații, con
strucții miniere, clădiri etc.) 
prin prețul de cost, în mod trep 
tat, pc măsura uzării lor în pro 
cesul de producție; Există la 
mu Iți salariați- părerea că asu
pra acestor cheltuieli materiale

nu se poate acționa în sensul 
de a le reduce. Urmărirea uti
lizării tuturor utilajelor și in
stalațiilor din inventar, folosi
rea cît mai deplină a capacită
ților puse în funcțiune, reduce
rea cheltuielilor de investiții, 
sînt o parte din principalele căi 
de reducere a cheltuielilor cu 
amortizarea, de ridîcaj’e a efi
cienței fondurilor fixe. Resurse 
importante în acest sens există 
la toate unitățile economico și 
pentru a lc descoperi e nevoie 
de o analiză amănunțită a cos
tului investițiilor, a dimensionă
rii și oportunității acestora, pre
cum și a modului de folosire 
a tuturor mijloacelor fixe. Un 
indicator sintetic care exprimă 
eficiența mijloacelor fixe este 
producția globala obținută cu 
1 000 lei fonduri fixe. Ridicarea 
eficienței fondurilor fixe în
seamnă creșterea acestui indi
cator de la an la an.

Infăptîiirea unui regim strict 
de economii, reducerea continuă 
și sistematică a cheltuieli lor ma
teriale dc producție constituie 
pentru toate unitățile economi
ce, cît și pentru economia na
țională in ansamblu, o necesi
tate de prim ordin, o sursă pri
mară de ridicare a nivelului de 
trai, o sursă importantă în 
creșterea acumulării și a --- 
producției lărgite. Desigur, po
sibilitățile existente nu 
lorifică dc la sine, ci .. 
printr-o muncă susținută .....
partea tuturor salariaților, din 
partea tuturor cetățenilor pa
triei noastre. E necesar ca or
ganele și organizațiile dc partid, 
conducerile unităților, organiza
țiile de masă, să exercite o in
tensă activitate de educare, în
drumare și control asupra mo
dului cum se aplică complexul 
larg de măsuri «are concură 
la reducerea cheltuielilor mate
riale de jjroducțîe, în funcție 
de caracteristicile procesului 
tehnologic de fabricație, de ni
velul dotării tehnice, de expe
riența oamenilor în producție, 
în vederea traducerii in viață 
a programului dc măsuri sta
bilite de partidul și statul nos
tru pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in țara noastră.

Institutul de cercetări
și proiectări miniere 

pentru huilă, Petroșani
ANUNȚA CONCURS, 1N ZIUA DE

15 MARTIE 1972, PENTRU URMĂTOARELE
POSTURI

• 1 șef laborator mecanica 
susțineri ;

• 2 cercetători științifici pentru 
economic ;

• 1 cercetător științific laborator
• 1 inginer constructor ;
• 1 proiectant atelier proiectări

rocilor

laboratorul

preparare ;

miniere.
Doritorii se ver adresa institutului, din 

str. Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani.

organizează un concurs pentru ocuparea unui 
post de

♦ INGINER PRINCIPAL IN CADRUL 
SERVICIULUI DE AERAJ ȘI PROTEC
ȚIA MUNCII.

Concursul va avea loc în ziua de luni, 28 fe- 
fruarie 1972, la sediul exploatării miniere Uri- 
cani, ora 8.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare la serviciul salarizare 

al RM. Uricani.

se va- 
nuinai 

din

re-

angajeaza de urgență

MECANICI COMPRESORIȘTI ;

MAGAZIONER MATERIALE ;

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.

FABRICA 
•« PRODUSE

SUDORI AUTOGENI-ELECTRICI ;

lăcătuși Întreținere utilaje-,

PKIMITORI-DISTRIBUITORI PRODUSE 
PE REȚEAUA COMERCIALA (GESTIO
NARI).

Informații suplimentare la sediul fabricii, 
telefon 1823—1824.
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Vizita președintelui Nixon 
în R. P. Chineză

♦ Continuarea convorbirilor cbino-amcricane
PEKIN 23 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
premierul Consiliului dc Stat 
a) K.P, Chineze. C iu En-loi. si 
președintele SA.A.. Richard Ni
xon. au continuat miercuri du- 
pă-amiazli convorbirile.

Din partea americană, la con 
vorbiri au fost prezenți llenrș 
Kissinger, consilier special nl 
președintelui pentru probleme
le securității naționale si John

lloldridgc, membru nl Consiliu
lui Securității Naționale. Din 
partea chineză nu fost prr/euți 
Cino Kuan-llua. ndjmut al mi
nistrului afacerilor externe, și 
nltc persoane oficiale.

In aceeași zi, au continuat 
convorbirile ministrului atnccri- 
lor externe al R.P- Chineze, Ci 
Pin-fci, și secretarului de stat 
William Rogers.

Acorduri de colaborare 
în domeniul folosirii pașnice 

a energiei nucleare 
de către tarile socialiste
ȘOVIA 23 — C 
Agerpres. losif 
transmite : La 

fost semnat mie
» colaborare intre ... 
României si Poloniei iu

Dumi- 
Varșo- 
:uri un

Seară culturală
românească

C.42L4CAS 23 (Agerpre.O). — 
bi sala Teatrului Academiei Mili
tare din Caracas a avid loc o sca
ra culturală romSneawă, organi
zată sub auspiciile Oficiului Cen
tral de Informații (OC.l.) clin 
l'cnezuela și ale Ambasadei Re
publicii Socialiste România din a- 
ceastă țara.

După ce am 
în Venezuela, 
cu.
con

In aceeași zi, la Anibasada 
ungară din Varșovia, reprezen
tanți: Bulgariei, Cehoslovaciei. 
R.D.G., Poloniei, României, Un
gariei și U.R.S.S. au semnat un 
acord privind crearea. în cadrul 
Institutului central dc cerce
tări fizice al Academiei ungare 
dc științe, a unui colectiv tem
porar dc cercetări științifice in
ternaționale în sfera fizicii re
actorului.

Din partea română, documen
tele au fost semnate dc prof. 
Ioan Ursu, președintele Comite
tului dc stat pentru energia 
nucleară din Republica Socia
listă România.

de

haradmul României 
Octavmn Bărbules- 

a ținut în fața asistenței o 
tferință despre limba poporului 
dnt, au fost prezentate o scrie 
filme documentare despre Ro-

In aceeași seară, în holul tea
trului a fost prezentată expoziția 
dc fotografii „Romania in cifre și 
imagini".

SPORT
ATENA 23 (Agerpres). — 

Aproape 15 000 dc spectatori 
au urmărit ieri în orașul Vo
ios meciul internațional ami
cal de fotbal în care echipa 
locală Olimpiakos a primit re
plica selecționatei României, 
care se pregătește pentru 
sferturile de finală ale cam
pionatului european. Fotba
liștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (2—0) 
prin punctele marcate dc Di
nu (min. 9), Iordănescu 
(min. 21) și Dumitrache (min. 
65) In prima repriză, echi
pa României a avut urmă
toarea alcătuire : Adamache, 
Crețu, Lupescu, Sătmăreanu 
II. Deleanu, Anca. Dinu, Ui- 
fălcanu, Dumitrache, Iordă
nescu. Lucescu. După pauză 
s-a jucat in următoarea for
mație : Ștefan, Anca, Lupes
cu, Sătmăreanu II. Deleanu. 
Dumitru, Nunweiller VI, 
Dembrowski, Dumitrache, 
Dobrin, Lucescu.

Selecționata României 
va întoarce la București 
cursul zilei de vineri.

se 
in

Dezbaterile din Bundestagul vest-german 
pe marginea tratatelor încheiate de

R.F. a Germaniei cu U.R.S.S și R.P. Polonă

Convorbirile
delegației

P.C.I., aliata
BONN 23 (Agerpres). — 

Miercuri au început în Bundcs- 
tagul vest-german — Camera 
Inferioară a Parlamentului — 
dezbaterile pe marginea tratate
lor încheiate de R.F. a Germa
niei cu Uniunea Sovietică șl cu 
R.P. Polonă. Aceasta este fazn 
inițială a procesului dc ratifica
re. și anume prima lectură a 
documentelor, în cadrul căreia 
membrii camerei nu vor fi che
mați să se' pronunțe prin vot a- 
supra lor,

Luind cuvîntui, cancelarul fe
deral Willy Brandl s-a referit 
la faptul că „cel mai important 
rezultat de la ultimul raport a- 
supra stării națiunii este pri
mul acord încheiat între guver
nul R.F.G. și guvernul R.D.G. 
Cele două guverne germane — 
a spus el — au inițiat, pe baza 
egalității în drepturi, reglemen
tarea prin acord a unei proble
me importante, și anume tran
zitul spre Berlinul occidental.

Sîntom gala ca, după un acord 
privind transporturile, să regle
mentăm pe baza contractuală 
relațiile noastre generale cu 
R.D.G."

Relevînd că tratatele înche
iate la Moscova și Varșovia 
contribuie la îmbunătățirea re
lațiilor dintre Est și Vest, can
celarul federal a menționat că 
guvernul Insă în scama Bun- 
destaguluj hotărîrca privind a- 
ceste tratate. Această hotărire 
-va avea o însemnătate covîrși- 
toare pentru viitor*, a spus ci 
în continuare. Brandt a subli
niat apoi că guvernul R.F.G. 
..recunoaște faptele din Euro
pa* și că „în activitatea sa po
litică viitoare va porni de la 
situația reală*. Pe de altă par
te, el a menționat că politica 
R.F.G. este ancorată în comu
nitatea occidentală.

In continuare, a luat cuvîntui 
ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel. După ce a ară-

lat că partenerii la tratate de
clară că nu au nici un fel de 
pretenții teritoriale, el a afir
mat că tratatele R.F. a Germa
nici cu U.R.S.S. și, respectiv, 
cu R.P. Polonă au ca scop nor
malizarea relațiilor dintre sta
tele semnatare. Destinderea șl 
normalizarea — a spus School 
— constituie temelia procesului 
politic din Europa, al cărui scop 
este întărirea securității.

In cadru] dezbaterilor a hiat 
apoi cuvîntui liderul U.C.D.- 
U.C.S.. Rainer Barzcl, care, du
pă ce a repetat îndoielile și re
zervele opoziției față de tratate, 
a declarat că U.C.D.-U.C.S. va 
vota în Bundestag împotriva 
tratatelor R.F.G. eu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia.

Președintele fracțiunii parla
mentare a P.S.D.G., Herbert 
Wehner, s-a pronunțat în spri
jinul proiectelor de lege privind 
ratificarea tratatelor.

Dezbaterile vor dura trei zile.

în vizită
în Irak, cu
delegația
Partidului

Ba as

Instalarea noului guvern 
finlandez

HELSINKI 23 (Agerpres). — 
In prezența președintelui Fin
landei, Urho Kekkonen, la Hel
sinki. a avut loc miercuri cere
monia instalării noului guvern, 
alcătuit cu o zi în urmă de 
premierul desemnat, Rafael 
Passio. Cu acest prilej, miniș
trii care nu au mai făcut parte 
din vreun guvern precedent au 
prezentat jurămîntul. Principa
lele portofolii au fost acordate 
lui Kalevi Sorsa — Ministerul 
de Externe, Mauno Koivisto — 
Ministerul de Finanțe, Jussi 
Linnamo — Ministerul Comer
țului Exterior, Mauri Viitanen 
— Ministerul de Interne, și Su- 
lo Hostila — Ministerul apără
rii.

La puțin timp după instalare, 
noul cabinet a ținut o primă 
ședință de lucru, la sfîrșitul că
reia au fost făcute unele preci-

zări în legătură cu programul 
guvernamental. Pe plan extern, 
s-a afirmat că guvernul va pro
mova, în continuare, politica 
tradițională de neutralitate, cu
noscută sub numele de „Linia 
Paasikivî — Kekkonen", și va 
căuta să îmbunătățească rela
țiile de cooperare internaționa
lă, în special să extindă cola
borarea economică cu țările 
nordice. Pe de altă parte, gu
vernul a declarat că va încer
ca să negocieze un acord co
mercial cu Piața comună, care 
să nu prevadă însă angaja
mente politice.

Noul guvern finlandez a afir
mat că va acționa intens pen
tru convocarea conferinței ge- 
neral-europene de securitate și 
pentru normalizarea relațiilor 
cu cele două state germane.

Comunicat comun
cubanezo-coreean

Întîlnirile avute de Gunnar Jarring 
cu oficialitățile iordaniene

AMMAN 23 (Agerpres). — Gun
nar Jarring, reprezentantul secreta
rului general al O.N.U. pentru O- 
lientul Apropiat, care a efectuat, 
miercuri, o vizită la Amman, a a- 
vut convorbiri cu primul ministru 
al Iordaniei, Ahmed Lawzi, și cu 
ministrul de externe, Abdallah Sa
lah. Au fost abordate probleme 
privind evoluția situației din Orien
tul Apropiat și stadiul misiunii de

mediere pc care o conduce diplo
matul suedez. Potrivit agenției U- 
nited Press International, premie
rul iordanian a reafirmat, cu a- 
ceastă ocazie, acceptarea de către 
guvernul de la Amman a prevede
rilor rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, de solu
ționare pe cale politică a crizei din 
regiune.

In aceeași zi, Gunnar Jarring a 
fost primit de regele Hussein.

Industria aluminiului o ramură
a economiei ungare 
in plină dezvoltare

Pe strada Vacy, in plin cen
trul Budapestei, p-a deschis 
nu de mult o nouă expoziție 
de prezentare a produselor 
realizate de întreprinderile 
trustului ungar al industriei 
aluminiului. Expoziția a stâr
nit un deosebit interes. Cele 
peste 150 de noi produse din 
aluminiu — noi tipuri de mo
bilă pentru holuri și case de 
odihnă, rafturi pentru cărți, 
cuiere, diverse vase de bucă
tărie și multe altele, mărfuri 
modeme, ușoare, viu colorate 
și care îmbogățesc gama 
produselor de uz gospodăresc 
puse la dispoziția populației 
au întrunit aprecieri deosebi: 
de elogioase din partea vizita
torilor.

Aluminiul iși găsește astăzi 
in Ungaria o uriașă utilizare 
industrială. Alături de tradi
ționalele produse de uz gos
podăresc, din aluminiu se fa
brică mii și mii de tipuri 
de piese folosite in industria 
electrotehnică, la fabricarea 
autobuzelor și vagoanelor, la 
construcțiile instalațiilor chi
mice și frigorifice a utilajelor 
pentru telecomunicații, in re
alizarea mașinilor agricole, in 
idustria construcțiilor indus
triale și civile. Și domeniile 
utilizării aluminiului nu se 
opresc aici. Specialiștii un
gari susțin că, practic, in e- 
tapa actuală a dezvoltării teh
nicii, posibilitățile de utiliza
re a aluminiului sint nelimi
tate. Nu există ramură indus
trială — de la cea a produ
selor de uz casnic sau a am
balajelor și pînă la industria 
legată de confecționarea ra
chetelor și navelor cosmice — 
in rare aluminiul să nu-și gă- 

i sească utilizarea.
Acesta a fost, dc altfel, și 

unul dintre principalele argu-

mente ale guvernului ungar 
in adoptarea unui larg pro
gram de măsuri, pe o perioa
dă de 15 ani. pentru dezvol
tarea industriei naționale a 
aluminiului. Celălalt argu
ment., și poate cel mai impor
tant, ține de faptul că bauxi
ta, materia primă din care se 
produce aluminiul, constituie 
una dintre cele mai mari bo- 
gățiii naturale ale Ungariei. 
In privința rezervelor da bau
xită, Ungaria se situează pe 
unul dintre primele locuri pe 
continentul european. Pentru 
valorificarea acestei bogății 
naționale, pentru dezvoltarea 
tuturor sectoarelor industriei 
aluminiului au fost alocate 
însemnate fonduri. Numai in 
cadrul actualului plan cinci
nal au fost prevăzute peste 
14 miliarde forinți pentru ex
tinderea exploatărilor de bau
xită din nordul lacului Bala
ton, pentru construcția noii 
uzine de alumină, de la Ajka, 
a noilor furnale de aluminiu 
de la înota, pentru extinde
rea capacității industriei dc 
prelucrare și a activității de 
cercetare științifică in acest 
domeniu.

Planul cincinal prevede 
pînă in 1975 extracția 
bauxită a țării să crească 
50 la sută, ajungînd la

ca 
de 
cu 

o 
producție de 3 500 000 tone a- 
nual. cea a producției de alu
mină să crească cu 70—80 la 
sută. O atenție deosebită se 
acordă în cadrul planului de 
perspectivă, dezvoltării capa
cităților legale de prelucrarea 
aluminiului. Argumentele spe
cialiștilor ungari care pledea
ză în favoarea acesteia sini 
cit se poate de convingătoa
re. Intre altele ei arată că o 
tonă de aluminiu valorează 
pe piața mondială intre 500

și 600 de dolari, în timp ce 
valoarea pe tonă a aluminiu
lui laminat este de 800—900 
de dolari, a plăcilor din a- 
luminiu de 1 200—1 300 do
lari, iar prețul diferitelor pie
se, obiecte, mecanisme con
fecționate din aluminiu atinge 
2 500—3 500 dolari tona.

In vederea sporirii capaci
tății industriei de prelucrare 
a aluminiului la uzina de me
tale ușoare din Szekesfeher- 
var s-a construit in ultimii 
cinci ani, unul dintre cele 
mai mari laminoare de tablă 
lată și profile de aluminiu 
din Europa. Noul obiectiv — 
pentru construcția căruia s-au 
investit peste 3 miliarde fo- 
rinți — a fost inaugurat spre 
sfîrșitul anului trecut o dată 
cu intrarea in producție, cu 
întreaga capacitate, a lami
norului la cald. Laminorul, 
cu o capacitate de 65 000 to
ne tablă anual, ca și celelal
te instalații de prelucrare ca
re s-au construit și se mai 
construiesc la această uzină, 
va face ca volumul întregii 
producții a uzinei să crească 
în acest an, față de 1970, de 
peste trei ori. ’

Vorbind despre rezultatele 
obținute, dar mai ales despre 
perspectivele dezvoltării in 
continuare a industriei ușoare 
a aluminiului, specialiștii a- 
mintesc despre colaborarea și 
cooperarea în acest domeniu 
cu diferite țări și in primul 
rind, cu Uniunea Sovietică, 
Polonia, Austria, Franța. O 
bună colaborare in această 
ramură industrială există și 
între Ungaria și România.

Al. PINTEA
corespondentul Agerpres la

Budapesta
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Comunicatul privind stabilirea re- 
Ilațiilor a fost dat publicități] simul

tan la Dacca și Belgrad
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© Senatul american a aprobat 
cu 73 dc voturi contra 16. un pro
iect dc lege care interzice discri
minarea populației de culoare la 
dobîndirca locurilor de muncă. Do
cumentul a fost supus la vor după 
cinci săptămîni dc dezbateri, în 
cursul cărora mai mulți senatori su
diști au încercat să împiedice adop
tarea proiectului, folosind tactica 
filibustcrului.

© Agenția Taniug anunță că 
guvernul R.S.F. Iugoslavia și guver
nul Republicii Bangladesh au ho- 
tărît să stabilească relații diplomati
ce între cele două țări, la nivel de 
ambasadă.

HAVANA 23 (Ageipto). — I.a 
încheierea vizitei oficiale in Cuba 
a unei delegații dc partid și guver
namentale a R.P.D. Coreene, con
dusă de Pak Sen Cer. membru al 
Comitetului Politic al CC. al Parti
dului Muncii din Corcea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, a fost dat publicității un 
comunicat. In cursul convorbirilor 
purtate dc delegația coreeană cu 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prunul ministru 
al guvernului revoluționar al Cu
bei, Raul Castro, al doilea secretar 
al C.C. âl P.C. din Cuba, minis
trul forțelor armate tcxoluționarc. 
Osvaldo Dorticos Torrado, președin
tele Republicii Cuba, și alți condu
cători cubanezi, s-a procedat la un 
schimb de informații în legătură cu 
situația din R.P.D. Coreeană și 
Cuba și au fost examinate perspec
tivele dc întărire și dezvoltare a 
relațiilor dc prietenie și cooperare 
dintre cele două țări, se arată în

BAGDAD 23 (AgerptcJ. — Zia
rul „L’Uniia" inform.-r.zA că dele
gația Partidului Comunist Italian, 
condusă de Giancarlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I., care se află in vizită 
la Bagdad, a continuat convorbirile 
sale cu delegația Partidului Bans, 
condusă de Said Haidar, membru 
al Comandamentului interarab.

De asemenea, delegația P.C.I. s-a 
întilnit cu o delegație a Partidului 
Comunist Irakian, condusă dc Aziz 
Mohammed, prim-secretar al Comi
tetului Central.

In scria de contacte, membrii de
legației P.C.I. au avut o întilnirc 
cu secretarul general adjunct al 
Partidului Baas din Irak, Ei Ays- 
sami, și cu vicepreședintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Irak, Saddam Hussein.

După aceste convorbiri, delegația 
P.C.I. a fost primită de reprezentan
ții Partidului Democratic al Kurdis- 
tanului.

Temele convorbirilor le-au con
stituit, îndeosebi, unitatea forțelor 
naționale și revoluționare ale lumii

MOSCOVA. — A fost apro
bat planul de dezvoltare, într-o 
perioadă de 13 ani, a uzinelor 
siderurgice de la Lipețk, una din 
cele mai mari din U.R.SS., a 
cărei producție, va spori pînă la 
!7 milioane tone oțel pe an, de 
patru ori mai mare dccll cea pre
zenta.

întreprinderea, situată in cen
trul zonei europene a țării, fo
losește ca materii prime minereu 
extras din zona anomaliei mag
netice dc la Kursk, aflată in a- 
propicre. întreaga cantitate de o- 
(el produsă la Lipețk se obține 
prin turnare continuă, metodă ca
re permite îmbunătățirea calită
ții metalului și reducerea prețu
lui de cost.

In prezent, la Lipețk a înce
put construcția celei de-a doua 
secții de convertizoare, cu o ca
pacitate anualii de 8 milioane 
tone oțel, și, in curind, va intra 
in exploatare furnalul de 3 200 
metri cubi. In viitor, in această 
uzină vor fi construite furnale 
de cite 3 000 metri cubi.

bune brun din regiunea unde se 
afla amplasat, este, în prezent, 
cel mai mare producător de ener
gie electrică din (ară, furnizlnd 
aproximativ 14 la sulă din tota
lul energiei electrice produse în 
Polonia. Cele 66 de miliarde de 
kilowați ore trimiși priri arterele 
de înaltă tensiune spre orașe și 
complexe industriale au amortizat 
pînă acum 30 la suiri dir investi
țiile folosite la reJțirarea termo
centralei.

Paralel cu construcția maielui 
obiecti- energetic, s-au ridicat in 
zonă locuințe, case de odihna, 
spitale și alte Obiective destinate 
celor care deservesc termocen
trala.

★
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dintre cclc două țări, se arată 
comunicat.

-------4.-------

© Purtătorul de cuvînt al guver
nului R. F. a Germaniei, Conrad 
Ahlers, și-a exprimat convingerea 
că în Bundestag există majoritatea 
necesară în favoarea tratatelor sem
nate de R.F.G. cu CJ.RS.S. și Po
lonia. Intr-un interviu acotdat zia
rului „Pravda“, Ahlers a declarat 
că, în opinia guvernului federal, a- 
ccste tratate și ratificaiea lor oferă 
posibilitatea unei cotituri istorice în 
relațiile cu țările respective, iar 
coastă posibilitate nu trebuie să 
piardă.

R. A. Egipt 
a cerut 

să devină 
membră a 
A.O.P E.C.

a- 
se

la© Cei 27 de mineri izolați 
adîncimea de 400 m, într-una din 
minele din Oviedo ale firmei „Uu- 
nosa", au fost în cele din urmă sal
vați. Accidentul s-a produs ca ur
mare a unei alunecări de teren.

In ajunul primei lecturi in 
Bundestag a tratatelor semnate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și R. P. Polo
nă, Partidul Comunist German s-a 
pronunțat din nou pentru ratifica
rea grabnică și intrai ca lor în 
goare, anunță agenția A D.N.

CAIRO 23 (Agerpres). — Re
publica Arabă Egipt a cerut o- 
ficial să devină membră a Or
ganizației țărilor arabe expor
tatoare de petrol — A.O.P.E.C. 
— informează ziarul „Al A- 
hram“, reluat de agenția 
M.E.N. Demersul egiptean, ca
re constituie un răspuns la in
vitația primită din partea a- 
cestei organizații, menționează 
„Al Ahram", a fost făcut în 
conformitate cu dorința Egiptu
lui de a-și extinde cooperarea 
cu celelalte țări arabe în diver
se domenii.

VI-
♦

© Noul guvern al Italiei s-a reu
nit marți sub conducerea primului 
ministru, Giulio Andreotti, pentru 
discutarea programului politic pe 
care urmează să-l prezinte Parla
mentului. Guvernul minoritar mono- 
color, format de partidul demo- 
crat-creștin, se va prezenta în Par
lament pentru acord iret votului de 
încredere.

© Rcfcrindu-sc la recenta hotă- 
rîre a R. D. Germane dc a aplica 
temporar reglementările acordului 
privind tranzitul dintre R.F.G. și 
Berlinul occidental precum și 
ale convenției dintre R.D.G. și 
Senatul vcsl-bcrlincz privind circu
lația călătorilor, Klaus Schutz, pri
marul Berlinului occidental, a apre
ciat acest pas „ca un ind’du favo
rabil pentru normalizatca și îmbu
nătățirea situației în Berlinul oc- 
•cidcntal*', relatează agenția D.P.A.

Avioane portugheze 
doborîte de artileria 

guineeză
CONAKRY 23 23 (Agerpres). — 

Postul dc radio Conakry a anun
țat că artileria antiaeriană guineeză 
a doborîc două avioane portugheze 
caic au pătruns în spațiul aerian 
al Republicii Guineea, în zona lo
calității Kttndara — transmite a- 
genția TASS. In ultimul timp, men
ționează agenția, aviația portughe
ză a încălcat in repetate rînduri 
spațiul aerian guincez.

© Șapte persoane au fost ucise 
și 17 rănite ca urmare a unei ex
plozii violente produse la cartierul 
general al unui regimen’ englez de 
parașutiști din Aldersbo', localitate 
situată la- 60 km de Londra.

© Ciclonul „Eugenia", care s-a 
abătui luni asupra coastelor Ma
dagascarului, a provocat moartea a 
46 persoane, iar alte 112 au fost 
date dispărute — s-i ar.unțat la 
Tananarive. Aproxima.iv 3 0C0 de 
locuitori au rămas fără locuință.

© La Bangui au început lucră
rile Congresului partidului de gu- 
vernămînt din Republica Africa 
Centrală — Mișcarea evoluției so
ciale a Africii Negre (M.E.S.A.N.).

Lui nd cuvîntui cu acest prilej, 
președintele țării și a! partidului, 
generalul Jean-Bedel Bokasia, a ce
rut delegaților la congres să acorde 
cea mai mare atenție problemei 
dezvoltării economiei naționale. El 
a subliniat că. priit consolidarea le
găturilor sale cu întregul popor, 
partidul de guvernămînt î<i va pu
tea îndeplini sarcinile asumate pe 
plan economic, social și cultural.

La 24 februarie, Algeria săr
bătorește împlinirea unui an de 
la obținerea unuia dintre cele 
mai importante succese in lup
ta pentru scoaterea definitivă 
a bogățiilor naționale de sub 
controlul monopolurilor străine.

La 21 februarie anul trecut, 
președintele Ilouari Boumedie- 
ne anunța hotărîrca Consiliului 
Revoluției și a guvernului alge- 
rian dc a stabili participația 
algeriană la toate activitățile 
societăților petroliere francezo 
la un procent de 51 la sută, a- 
sigurindu-.și, astfel, controlul e- 
fectiv asupra activității aces
tora. Cu același prilej, a fost 
anunțată naționalizarea com
pletă a tuturor zăcămintelor de 
gaz. metan și a 
conducte pentru 
drocarburilor de 
toriul național.

După această data, statul con
trola efectiv peste jumătate 
din producția de țiței a țării 
(30 de milioane de tone din- 
tr-o producție anuală — in 1971 
— de 50 milioane de tone), in-

sistemului de 
transportul hi- 
pe întreg teri-

BUDAPESTA. - A fon în
cheiata construcția celei mai mari 
întreprinderi a industriei ungare 
a cimentului — combinatul de la 
Bcremend. Iii prezent, instalațiile 
noului obiectiv industrial'— cu o 
capacitate anuala de un milion 
tone de ciment — se afli în pro
be. Întregul proces tehnologic 
este urmărit de la un panou cen
tral de comandă.

Constructorii lucrează intens și 
la modernizarea fi extinderea 
combinatului metalurgic din Ozd, 
una din cele mai mau și vechi 
întreprinderi induslriaie din Un
garia. Se desfășoară intr-un ritm 
rapid amenajarea unei secții mo
deme de turnare continua a o- 
țelului. In 1973. cînd rouă secție 
va li dată in exploatare, econo
mia națională va primi o a 
late suplimentară de J25 000 
ne dc oțel.

zece ani

★

R.D. \ IETNAM : In cursul anului 1971, 35 la sulă clin totalul construcțiilor din Hanoi, 
au fost realizate din prefabricate.

In foto : Una din clădirile cu ntai multe etaje, construită din prefabricate, în cartierul 
Van Cluiong din Hanoi.

IJ/?5O1/.I
în urmă, termocentrala „Turow" 
din sud-vestul Poloniei a furni
zat primele cantități de energie 
electrică. In deceniul care s-a 
scurs dc la acest eveniment, ter
mocentrala a fost adusă la capa
citatea sa finală proiectată, spo- 
rindu-și puterea de la 400 la 
2 000 de megawați. Gigantul e- 
nergetic, care funcția 
za importantelor re

„Luna 20“și-a încheiat cu succes
programul de activitate

MOSCOVA 23 (Agcrpres). — Agenția TASS 
transmite că stația automată sovietică „Luna- 
20" și-a încheiat miercuri cu succes progra
mul de activitate pe Lună. De pe treapta 
de aselenizare a statici a luat startul spre 
Pămint o rachetă cosmică, prevăzută cu o 
capsulă recuperabilă în care se află monstru 
de sol culese din regiunea selenară continen
tală greu accesibilă, unde a aselenizat, la 
21 februarie, stația „Luna-20".

Agenția relatează că, după aselenizare, au 
fost verificate sistemele de bord ale stației 
și s-a determinat poziția ei pe suprafața 
Lunii. Instalația telefotometrică a transmis 
pe Pămînt imagini ale suprafeței selenare, 
cu ajutorul cărora s-a stabilit locul pentru 
recoltarea de mostre de sol. Apoi, la o coman
dă de pc Terra, au început operațiunile de 
strîngere a mostrelor. O instalație specială a 
forat solul Lunar, intimpinînd o rezistență

puternică a rocilor. Dc aceea, forajul s-a e- 
fcctuat în mai multe etape, instalația fiind 
oprită la anumite intervale. Cu ajutorul unei 
instalații de manipulare, mostrele recoltate au 
fost amplasate în conteincrul rachetei cosmi
ce și crmetizatc.

La o comandă parvenită dc la instalația 
de bord de programare a timpului, la 23 fe
bruarie, ora 12 și 58 de minute (ora Bucureș- 
tiului), racheta a pornit spre Pămînt. Parame
trii traiectoriei ei sint apropinti de col nrevă- 
zuți.

In etapa finală a evoluției rachetei pe tra
seul Lună—Pămînt, dc pe ea se va desprinde 
aparatul recuperabil care, la 25 februarie, va 
pătrunde în straturile dense ale atmosferei 
și va efectua o frînarc automată. Apoi, cu a- 
jutorul sistemului de parașute, capsula de co- 
borîre va efectua o aterizare lină.

treaga activitate dc prospecți
uni, 88 la sută din capacitatea 
de rafinare și întreaga rețea de 
transporturi și distribuire a hi
drocarburilor. In plus, întreaga 
producție de gaze naturale, iar 
mai tîrziu prelucrarea și comer
cializarea acestora deveneau de 
competența exclusivă a 
lui algerion.

Legea fundamentală 
hidrocarburilor din 12

statu-

asupra 
aprilie

această dată urmînd a fi solu
ționate conform legislației al
geriene.

In iunie și apoi la 17 decem
brie 1971, „Sonatrach" semna 
două acorduri cu grupurile 
franceze „C.F.P.* și „E.L.F.- 
E.R.A.P.', care puneau capăt 
crizei petroliere franco-algerie- 
ne. In urma încheierii acestor 
acorduri, „Sonatrach" 
controlul a peste trei

obținea 
pătrimi

ȚĂRI și EVENIMENTE fo

1971, semnată de președintele 
Boumediene în baza hotărîrilor 
Consiliului Revoluției din 21 fe
bruarie 1971, punea definitiv 
capăt sistemului concesiunilor 
petroliere, vechi. Potrivit aces
tei legi, in toate societățile mix
te nou formate, Societatea na
țională algeriană de hidrocar
buri, „Sonatrach" — devenea 
acționara majoritară, toate even
tualele diferende ivite după

din producția algeriană de țiței. 
Această societate este în pre
zent proprietara unică a Uzinei 
de lichefiere a gazului metan 
de la Skikda și a rafinăriei dc 
petrol de la Alger. In ceea ce 
privește Uzina de lichefiere a 
gazului metan de la Arzevv — 
..Camei — participarea .Sona
trach" a sporit in ultimii ani 
de la 26 la 19 la sută.

Pentru anul in curs, ca urma
re a comercializării unor însein-

nate cantități de hidrocarburi, 
intrările de devize »rmează să 
atingă suma de 5 miliarde do
lari, ceea ce va reprezenta o 
sporire de sută la sută lată de 
anul precedent.

„Ilotăririle din 24 t hcearie 
— scria săptămînalul nigerian 
„Algerie-Actualite* — au va
loare de simbol, depășind cu 
mult obiectivul propus. Convin
gătoare în acest sens este îm
bunătățirea poziției țărilor pro
ducătoare de petrol (victime, 
altădată, ale jafului organizat 
de consorțiul internațional al 
petrolului), ilustrată, intre alte
le, și de rezoluțiile conferințelor 
de la Teheran și Tripoli"

„24 februarie 1971 — seria, la 
rindul său, cotidianul „EI Mo- 
udjahid*. a însemnat triumful 
suveranității și al intereselor 
poporului asupra bogățiilor sale 
naturale, victoria in lupta pen
tru recuperarea

Constantin 
corespondentul
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