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Lucrările unor 
comisii perma

nente ale M.A.N.

încheierea convorbirilor

între delegajia Partidului

Comunist Român și delegajia

Partidului Socialist Belgian

In ziua de 18 aprilie 1972 a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, ca
re a dezbătut următoarele probleme :

1. Analiza rezultatelor activității economico-fi- 
nanciare pe ansamblul economiei naționale pe anul 
1971 și principalele aspecte privind îndeplinirea pla
nului de stat pe trimestrul I 1972.

2. Proiectul de hotărîre cu privire la perfecționa
rea sistemului informațional economico-social, intro
ducerea sistemelor de conducere cu mijloace de pre
lucrare automată a datelor și dotarea economiei na
ționale cu tehnică de calcul în perioada 1971—1980.

3. Informare cu privire la efectivul, compoziția 
și structura organizatorică a partidului la 31 decem
brie 1971.

4. Informare cu privire la compoziția și mișcarea 
cadrelor din nomenclatura organelor de partid și de 
stat la sfîrșitul anului 1971.

5. Convocarea Conferinței Naționale a Partidului.
6. Proiect de Hotărîre a C.C. al P.C.R. „Cu privi

re la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele 
țări africane".

7. Unele probleme organizatorice.
La lucrări au participat, ca invitați, miniștri, con

ducători ai organelor centrale și organizațiilor ob
ștești, redactori-șefi din presa centrală.

Plenara a dat o apreciere pozitivă activității crea
toare, pline de abnegație desfășurată de oamenii 
muncii din toate ramurile economiei naționale, de 
intelectuali, de întregul nostru popor pentru realiza
rea și depășirea planului de stat pe anul 1971 și tri
mestrul I al anului curent, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al populației, pentru înfăptuirea progra
mului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate elaborat de Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român. Plenara a stabilit măsuri în ve
derea îndeplinirii în bune condițiuni a planului de 
stat pe anul 1972 și pregătirea din timp a planului 
pe anul 1973.

Plenara a adoptat Hotărîrea cu privire la perfec
ționarea sistemului informațional economico-social, 
introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de 
prelucrare automată a datelor și dotarea economiei 
naționale cu tehnică de calcul în perioada 1971— 
1980, care va fi dată publicității.

Au fost aprobate informările cu privire la efecti
vul, compoziția și structura organizatorică a partidu
lui, la compoziția și mișcarea cadrelor din nomencla
tura organelor de partid și de stat.

Plenara a adoptat hotărîrea de a se convoca, în a 
doua jumătate a lunii iulie, Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, cu următoarea ordine 
de zi :

„Cu privire la înfăptuirea hotărîrilor Conferin
ței Naționale și ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. și la măsurile de perfecționare în conti
nuare a conducerii și planificării activității eco- 
nomico-sociale, la dezvoltarea democrației so
cialiste".

Plenara a hotărît ca norma de 
Conferință să fie de un delegat la 
de partid.

Comitetul Central al Partidului
a dat o înaltă apreciere activității desfășurate de se
cretarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuției 
sale deosebit de valoroase în promovarea politicii 
externe a partidului și statului nostru în cadrul vizi
telor efectuate în perioada 11 martie — 6 aprilie 
1972 în unele țări din Africa. Plenara a aprobat în 
unanimitate rezultatele vizitei și și-a exprimat con
vingerea că aceasta slujește intereselor poporului 
român și ale popoarelor țărilor africane, intereselor 
tuturor forțelor antiimperialiste, cauzei generale a 
soci-'^smului și păcii în întreaga lume.

Plenara a adoptat Hotărîrea „Cu privire la vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în unele țări africa
ne" care se dă publicității.

reprezentare Ia
1 000 de membri

Comunist Român

In legătură cu problemele organizatorice, Plenara 
C.C. al P.C.R. a adoptat următoarele hotărîri :

Analizînd abaterile pe care le-au săvîrșit tov. Va- 
sile Rus în activitatea sa la Comitetul Municipal Tg. 
Mureș al P.C.R. — abuzuri în funcție și tendințe de 
căpătuială — și tov. Ilie Făsui la Comitetul județean 
Caraș-Severin al P.C.R. — încălcări ale eticii comu
niste și neglijențe serioase în muncă — plenara a ho
tărît excluderea acestora din rîndurile membrilor su- 
pleanți și respectiv ale membrilor C.C. al P.C.R.

Constatînd neajunsuri serioase în activitatea tov. 
Dumitru Popa la Comitetul Municipal București al 
P.C.R. și mai ales la Consiliul Popular al Municipiu
lui București, plenara a hotărît eliberarea sa din Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și recomandă eli
berarea și din funcțiile de prim-secretar al Comite
tului Municipal București al P.C.R. și președinte al 
Consiliului Popular Municipal.

Plenara a eliberat, Ia cerere, din motive personale, 
pe tov. Carol Kiraly din rîndurile membrilor suple- 
anți ai Comitetului Executiv al C.C .al P.C.R. și a re
comandat eliberarea sa din funcțiile de prim-secre
tar al Comitetului județean Covasna al P.C.R. și pre
ședinte al Consiliului Popular județean.

Plenara a hotărît alegerea tovarășului Gheorghe 
Cioară în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și a re
comandat alegerea sa ca prim-secretar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R. și președinte al Consi
liului Popular al Municipiului București și, în legă
tură cu aceasta, eliberarea sa din funcția de preșe
dinte al Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Tovarășii Cornel Burtică și Ion Pățan au fost aleși 
membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In vederea întăririi activității la Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, plenara a re
comandat numirea tovarășului Paul Niculescu-Mizil 
în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri și, în legătură cu aceasta, l-a eliberat din funcția 
de secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a ales pe tovarășul Iosif Banc în funcția 
de secretar al C.C. al P.C.R. și, în legătură cu aceas
ta, a recomandat eliberarea sa din funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al agri
culturii, industriei alimentare și apelor.

Plenara a trecut pe tovarășii Ion Dincă și Ștefan 
Andrei din rîndul membrilor supleanți în rîndul 
membrilor C.C. al P.C.R. și i-a ales în funcția de se
cretari ai C.C. al P.C.R.

Plenara a recomandat alegerea tovarășilor Mihai 
Dalea și Mihai Gere ca secretari ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste. In legătură cu a- 
ceasta, a hotărît eliberarea tovarășului Mihai Dalea 
din funcția de președinte al Colegiului Central de 
Partid și numirea în această funcție a tovarășului 
Nicolae Guină.

Plenara a hotărît numirea tovarășului Leonte 
Răutu în funcția de președinte al Consiliului de con
ducere și rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității 
de partid, social-politice, economice și administrației 
de stat și în legătură cu aceasta, a recomandat elibe
rarea Iui din funcția de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Plenara Comitetului Central al Partidului a expri
mat convingerea că măsurile organizatorice adoptate 
vor duce la perfecționarea activității organelor con
ducătoare de partid, a întregii activități de conducere 
a societății noastre, în vederea îndeplinirii în bune 
condițiuni a programului de dezvoltare multilaterală 
a țării, stabilit de Congresul al X-lea al partidului.

In cadrul dezbaterilor au luat ciivîntul tovarășii : 
Aurel Duca, Nicolae Tăbîrcă, Ștefan Boboș, George 
Homoștean, Gheorghe Roșu, Ion Pățan, loan Avram, 
Nicolae Agachi, Vasile Malinschi și Tudoi* lonescu.

In încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In ultimele zile au avut Joc 
ședințe ale unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale, care au examinat unele 
proiecte în legătură cu lucrări
le celei de-a VIII-a sesiuni.

Au fost discutate proiecte de 
legi — supuse discuției publicei 
Proiectul de lege cu privire la 
activitatea de comerț interior, 
Proiectul de lege privind gos
podărirea apelor în Republica 
Socialistă România, Proiectul 
de lege privind gospodărirea 
pădurilor aflate în administra
rea directă a comitetelor execu
tive ale consiliilor populare co
munale. Proiectul de lege pri
vind organizarea și funcționa
rea controlului obștesc, precum 
și alte proiecte de legi.

La lucrările comisiilor au 
participat miniștri, alți conducă
tori de instituții centrale, spe
cialiști.

Marți seara, s-au încheiat con
vorbirile între delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, și delegația Partidului Socialist 
Belgian, condusă de tovarășii Ed
mond Leburton și Jos Van Eynde, 
președinți ai Partidului Socialist 
Belgian, miniștri de stat.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
hotărîndu-se publicarea unui comu
nicat comun.

In aceeași seară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a oferit o 
masă în cinstea delegației Partidu
lui Socialist Belgian, condusă de to
varășii Edmond Lcburton și Jos Van 
Eynde, președinți ai Partidului So
cialist Belgian, miniștri de stat

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu. Paul Niculescu- 
Mizil, Dumitru Popescu. Stefan 
Voitec, Miron Constantinescu, Mi
hai Gere. Stefan Andrei, Ghizela

Vass, membru al G.G. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la G.G. al P.G.R.

De asemenea, au participat to
varășii J. Ramaekers și A. Derore, 
membri ai Biroului Național al 
Partidului Socialist Belgian, senatori, 
A. Sweert, membru al Biroului Na
țional al Partidului Socialist Bel
gian, și Robert Urbaîn. deputat

In timpul mesei, care s-a desfă- 
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Edmond Leburton au 
rostit toasturi.

la nivelul sarcinilor actuale

COMUNICAT
Conform înțelegerii interveni

te, în a doua ' decadă a- lunii 
mai 1972 va avea Ioc la Porțile 
de Fier întîlnirea între tovară
șul Nicolae. Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii SociaPste 
România, și tovarășul Tosip 
Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugos
lavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Cu acest prilej va avea loc 
inaugurarea oficială a Sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier".

Ridicarea activității organizațiilor 
dc partid la nivelul sarcinilor ac
tuale impune ca o necesitate impe
rioasă îmbunătățirea continuă a sti
lului și metodelor lor de muncă. 
Se poate aprecia că organizațiile de 
partid din municipiul nostru depun 
eforturi pentru a îmbunătăți conți
nutul activității lor, pentru a elimi
na formalismul din stilul și metode
le de muncă. In lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.G.R., do
cumentelor plenarelor C.G. al P.C.R.
de după Congres, și al hotărîrilor 
comitetului juaețean de partid Hu
nedoara, organizațiile de partid din 
Valea Jiului au făcut progrese no
tabile în creșterea rolului 
organizatoric, îndrumător, 
ordonator și conducător a 
tregii activități a întreprinderi
lor. Instruirea activului de partid 
a căpătat permanență, s-a ridicat 
rolul și autoritatea adunărilor ge
nerale, s-a îmbunătățit îndrumarea 
organizațiilor de masă, se acordă 
mai multă atenție calității celor pri
miți în partid. Oricine îșî poate1

înființat odată cu darea în fo
losință a frumosului complex co
mercial din cartierul Aeroport, 
magazinul O.C.L. produse in
dustriale nr. 116 - țesături și 
tricotaje - este zilnic vizitat de 
sute de cumpărători.

încă de la intrare, unitatea 
se impune prin aspectul deo
sebit de îngrijit, prin prezenta
rea comercială a sortimentelor 
de mărfuri, prin ținuta corectă 
a personalului sub toate aspec
tele activității.

Rafturile, doldora de marfă, 
atrag atenția cumpărătorilor și 
printr-o modalitate ce ține de 
secretul meseriei, acestea se 
„eliberează" aproape zilnic de 
importante stocuri de articole, 
care, trec în posesia gospodi
nelor. Nici nu-i de mirare că 
lucrurile stau așa, că din 1967, 
de cînd conducerea magazinu
lui a fost încredințată lui E- 
merîc Szabo, planul a fost rea
lizat și depășit în fiecare an.

Cum a reușit șeful unității

lor
co-
în-

da scama că peste tot se vădește 
preocuparea de a se imprima mun
cii organizatorice de partid mai mult 
dinamism și prospețime, mai multă 
eficiență și armonizare a ei cu in
teresele de muncă și viață ale celor 
ce muncesc.

Așa cum s-a apreciat și la ple
nara cu activul comitetului jude
țean de partid, în domeniul mun
cii organizatorice se mai manifestă 
însă o serie de carențe care scot 
în evidență un anumit stil defectuos 
în activitatea unor organe și orga
nizații — care le anulează o însem
nată parte din intențiile bune și 
din eforturile investite. In vederea 
înlăturării unor astfel de neajunsuri, 
planul adoptat de plenara comite
tului județean stabilește, în dome
niul muncii organizatorice, un șir 
de măsuri concrete și eficiente In 
spiritul acestor prevederi toate or
ganele și organizațiile dc partid sînt 
chemate să-și perfecționeze stilul și 
metodele de lucru, să creeze con
diții pentru continua lărgire a de
mocrației interne de partid. Ele tre

buie să asigure dezbaterea profundă 
a tuturor problemelor, organizarea 
și înfăptuirea controlului înfăptuirii 
hotărîrilor. In vederea mijlocirii u- 
nor schimburi de experiență eficien
te, comitetele de partid pot orga
niza periodic cu secretarii organi
zațiilor de partid, convorbiri pe te
me cum sînt : organizarea și desfă
șurarea adunărilor generale, exerci
tarea dreptului de control, elabora
rea și controlul îndeplinirii hotărîri
lor. Organele și organizațiile do 
partid din unitățile industriale și de 
construcții vor fi sprijinite în orga
nizarea și finalizarea unor acțiuni 
care să asigure transpunerea în viață 
a sarcinilor reieșite din lucrările 
conferinței pe țară a cadrelor din 
industrie și construcții. In adunările 
generale ale organizațiilor de partid 
din unitățile economice, trebuie să 
se dezbată modul în care se înfăp
tuiesc în unitățile economice sarci
nile privind folosirea capacităților 
de producție, creșterea productivi-

(Continuare tn pag. a 3-a)

să mențină constant graficul 
vînzăril pentru realizarea in
dicatorilor amintiți ? Secretul 
nu constă decît în preocupa
rea permanentă față de rezol
varea problemelor ce le ridică 
activitatea magazinului de țe
sături și tricotaje. Din rezulta-

pundere de aprovizionarea rit
mică cu fondul de marfă nece
sar. In acest scop vizitează pe
riodic depozitele I.C.R.T.I. pen
tru a fi la curent cu noile sor
timente de mărfuri achizițio
nate, ține legătura cu furnizo
rii si comandă în special arti

PERSONALITATEA
UNITATII

tele pe care colectivul unității 
nr. 116 le obține în activitate, 
se pot desprinde cîteva trăsă
turi proprii ce definesc în esen
ță șl personalitatea lui Emerîc 
Szabo.

Caracterizat prin corectitudi
ne și conștiinciozitate în viața 
personală și socială, șeful ma
gazinului se preocupă cu răs-

cole solicitate de cumpărători;
De fiecare dată recepționea

ză personal cantitățile de mar
fă, analizează calitatea produ
selor de textile și tricotaje, su
praveghează vînzarea, stă de 
vorbă cu clienții, recomandin- 
du-le cutare sau cutare mate
rial, ce se află expus în raft.

Om al probității profesiona-

le, Emerîc Szabo simte o ade
vărată plăcere în muncă, de a- 
ceea majoritatea timpului îl 
petrece în magazin rezolvînd 
problemele ce se Ivesc în fieca
re zi. Căci, trebuie să recunoaș
tem, lucrurile nu au mers atil 
de bine la început. Greutățile 
nu l-au ocolit. La preluareo ma
gazinului exista un stoc de 
marfă greu vandabil in valoare 
de circa 300 000 lei, dar în 
scurt timp el o fost epuizat 
prlntr-o stăruitoare muncă a 
personalului din unitate. In a- 
ceastă situație șeful magazinu
lui și vînzătoarele de Ia cele 
două comoartimente șî-au pus 
în balanță întreaga lor măies
trie o'ofesîonală Au existat 
momente cînd vînzătoarele și-au 
pierdut încrederea In forțele 
proprii, spațiul existent nu satis
făcea pe deplin cerințele pre
zentării mărfii, clienții exprimau

Cornel HOGMAN
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România socialistă in imagini și lapte
e
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Oameni
și inițiative 
pe Valea 
Prahovei

Eu nu aș dori să mai spun multe 
lucruri în legătură cu problemele 
dezbătute în cadrul plenarei noas
tre. Consider că hotărârile plenarei, 
analiza îndeplinirii planului pe 1971 
și pe trimestrul I al acestui an, ho- 
tăririle luate privitor la perfecționa
rea sistemului informațional și in
troducerea sistemului dc conducere 
cu mijloace automate, precum și ce
lelalte hotărîri privind efectivul 
partidului, mișcarea cadrelor vor

constitui, orientări importante pen
tru activitatea comitetelor județene 
de partid, a ministerelor, a tuturor 
organelor noastre de partid și de 
stat.

In cursul anului care a trecut — 
primul an al cincinalului — sarci
nile de creștere a producției indus
triale au fost nu numai îndeplinite, 
ci și depășite. Rezultate bune, în 
dezvoltarea producției industriale, au 
fost obținute și în primul trimestru 
al acestui an. Succese importante 
au fost realizate și în agricultură,

ca și în celelalte domenii de acti
vitate. Desigur, sînt necesare măsuri 
sprioase în continuare pentru lichi
darea neajunsurilor care s-au semna
lat în activitatea noastră în anul 
trecut; este necesară îmbunătățirea 
activității ministerelor, mai multă 
receptivitate din partea cadrelor de 
conducere, a organelor centrale față 
de sesizările care se fac. Eu sînt de 
acord cu acei tovarăși care au ară
tat că multe lucruri se pot solu
ționa dacă conducătorii economiei 
dau dovadă dț mai multă rccep-

tivitatc și spirit dc inițiativă. A- 
ceasta e valabil și în domeniul chi
miei, al construcției de mașini, în 
metalurgie, în toate domeniile. Cea 
mai mare parte a lipsurilor pe care 
le avem sînt de ordin organizatoric 
pînă la urmă, ele țin de fermitatea 
cu care se acționează în soluționa
rea problemelor. După cum vedeți, 
în 1971 au fost create condițiuni ma
teriale nu numai pentru a se reali
za, dar și pentru a se depăși pla-

k (Continuare in pa&. a 4-a)
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Cine n-a auzit de Valea Prahovei ? Dar nu 
despre localitățile acestui ținut pitoresc al 
României socialiste aș vrea să vorbesc în rîn- 
durile de față, cj despre oamenii acestor 
locuri Despre inițiativele și preocupările lor 
de azi. în întîmpinarea zilei de 1 Mai, mărea
ță sărbătoare a celor cez muncesc de pretu
tindeni De peste 109 de ani în Valea Praho
vei se extrage țițeiul, „aurul negru" care, ca 
și cărbunele Văii Jiului, formează bogăția de 
neprețuit a acestui popor harnic și talentat. 
Prin aceste locuri s-au înălțat în anii noștri 
cele mai renumite rafinării și puternice cen
tre ale chimiei precum și importantele uzi
ne care produc utilajul petrolier. La Filipeștii 
de Pădure, s-a dezvoltat continuu una din 
marile exploatări de cărbune ale tării. Pe 
Valea Prahovei, Sinaia, este recunoscută ca 
„Perlă a Carpatilor" Iar „Perla Sinaiei" a 
fost declarată — fără să fie trecut acest lucru 
într-un act anume — frumoasa uzină de me
canică fină, unde s creează „inima" tractoru
lui românesc și motoarelor Diesel — pompa 
de injecție. La Ploiești, centrul de reședință 
al județului s-a dezvoltat impetuos, formații 
de cercetare și proiectare.

Ca și minerii Văii Jiului, oamenii muncii 
din puternicele unități industriale ale Văii 
Prahovei au bogate tradiții revoluționare. 
Sub conducerea organizațiilor de partid ei 
participă azi cu însuflețire la înfăptuirea po
liticii economice și sociale a partidului și sta
tului nostru. Petroliștii, chimiștii, constructo
rii de utilaje și mașini, minerii, textiliștii, 
cercetătorii și proiectanții, toți oamenii mun-

Nicolae BIVOLU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Noi tipuri de motoare și tractoare 
în creație

Pe bancul de probă al 
uzinelor „Tractorul" din 
Brașov și-au trecut cu 
succes probele, încadrîn- 
dtt-se intrutotul în pa
rametrii proiectați pri
mele motoare de 55 
C.P . cu patru cilindri. 
Un astfel de motor va 
fi utilizat pentru echi
parea tractorului de 55 
C.P., aflat în pregătire 
pentru fabricația de se
rie Tot pentru anul în 
curs se pregătește fabri
cația tractoarelor de 30

la uzinele din Brașov
și 80 C.P., deosebit de 
solicitate atît pe piața 
internă cît și la export. 
Concomitent, la Institu
tul de cercetări și pro
iectări pentru tractoare 
și autocamioane se află 
în studiu un tractor 
perfecționat, cu o pute
re dc 360 pînă la 400 
C.P. destinat lucrărilor 
industriale grele. Acest 
gigant, echipat cu două 
motoare, fiecare acțio- 
nind independent asupra 
unei șenile, urmează să

fle consn uit pe baza co
operării cu uzinele „Pro- 
eresul" din Brăila.

De la începutul fabri
cației și pînă acum, u- 
zina brașoveană a reali
zat peste 300 000 de 
tractoare, fabricate în 
28 de tipuri și în nu
meroase variante, pro
dusele uzinei fiind as
tăzi cunoscute și apre
ciate în peste 60 de țări 
ale lumii.

(Agerpresl
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„pe schimbul condus de 
Ursache exista obiceiul —

făcut raționalizarea circuitului de

Preparația cărbunelui Coroești
De la începutul anului și» pînă în prezent 

s-au manifestat la preparația Coroești o serie 
<Ie inițiative și raționalizări care vizează îm
bunătățirea calității produselor și asigurarea

ÎN INDUSTRIA MINIERĂ

Pentru încadrarea operatiiior în timpii! repartizat din ciclu

Revenim cu relatări asupra 
fapte constatate la sectorul 
minei Lonea, cu prilejul unui 
în subteran, lărgind aria considera
țiilor și concluziilor făcute în nu
mărul 6 893 din 14 aprilie 1972 al 
ziarului nostru.

Elaborarea și apoi respectarea u- 
nor măsuri tehnice, organizatorice 
și politice de amănunt, sarcină ne
cesar a li îndeplinită de către cei 
angrenați direct în activitatea pro-

cuția cu 
Al.BU: 
Dumitru 
la care s-a renunțat acum, după cri- 
licile aduse — ca apariția șefului 
de schimb următor să fie motiv de 
oprire a lucrului, înainte de sosirea 
tuturor componenților schimbului ur
mător". Obiceiul ca : apariția pri
mei lămpi să declanșeze încetarea 
lucrului sc manifestă des și trebuie 
înlăturat. Chiar dacă nu vin toți

ductivă — conducători sau cxecti- 
tanți — este pe de o parte soluția 
sigură ce permite continuarea suc
ceselor colectivelor miniere care au 
realizat sporuri de producție în pri
mul trimestru al anului, iar pe de 
alta constituie o condiție de o ex
cepțională însemnătate pentru colec
tive, redresarea activității piuă la 
linele primei jumătăți a celui de-al 
doilea an al cincinalului.

Posibilitățile reale de care sc dis
pune, trebuie întrebuințate, capacită
țile umane și tehnice trebuie folo
site integrai, aceasta presupunînd în
să efort continuu din partea tutu
ror angajaților, implicînd înlătura
rea completă a manifestărilor de 
indiferență, pasivitate. Se cere acti
vizarea tuturor muncitorilor și teh
nicienilor, sub conducerea organiza
țiilor de bază de partid din fiecare 
compartiment, cu sprijinul organi
zațiilor de sindicat și U.T.C., și în
drumarea comitetului de partid pe 
mină.

Ce trebuie lăcut, unde se cere 
acționat prioritar pentru redresare ? 
Am putut surprinde, prin discuțiile 
<n persoanele întîJnne în cursul rai
dului o serie de neajunsuri și de
ficiențe în asigurarea cerințelor nou
lui program de lucru în subteran în 
schimburi de 6 ore. Ca o condiție 
obligatorie (în acest scop au și fost 
elaborate planurile de măsuri întoc
mite pentru această trecere) în pri
mul rînd sc impunea prevenirea ori
căror forme de risipă a timpului de 
lucru. Asupra golurilor manifestate 
în aprovizionare am insistat în ma
terialul trecut, dar se mai constată 
— și sînt destul de frecvente — alte 
cauze care scurtează timpul de mun
că efectiv.

Pontajul, transportul muncitorilor 
pînă la locurile de muncă sînt astfel 
organizate îneît să se poată folosi 
timpul celor 6 ore, minut cu minut. 
Ja fronturile de muncă ? Aceasta este 
o cerință a noului program de mun
că redus, cînd pentru preluarea lu
crului între schimburi nu mai sînt 
admise opririle, acele 10—15 minu
te care se pierdeau pînă acum. Pre
darea trebuie să sc Iacă din mers. 
Din păcate;-așa cum ne relata in
ginerul ȘTEFAN ROBLJ, șeful sec
torului I al minei Lonea, sînt dese 
cazuri cînd această condiție nu se 
respectă. De pildă întreg schimbul 
1'1 al brigăzii loan Porca, în data 
de 2 martie, staționa în galeria de 
cap la ora 12,25 (!) în așteptarea 
șefului de schimb Simion Bădău, ca
re —- așa cum a răspuns, fiind în
trebat, minerul VASILE CURTEA- 
ÎNU — „s-a dus să vadă ce e la 
front". S-a dus și dus a fost aproa
pe '
ca primele tone să fie produse ! Sau 
un

o jumătate de oră, cînd trebuia

muncitorii, unii rămînînd la trans
portul materialelor — ca o opera
ție din ciclu utilă — preluarea din 
mers a lucrului trebuie făcută de 
cei care au sosit. Faptul că ciclul 
la abatajele cameră se îndeplinește 
de obicei de-a lungul unui schimb, 
iar șefii de schimb cunosc necesită
țile de material — în mare parte 
și desfășurarea operațiilor care ur
mează să fie făcute — este motiv 
ca preluarea lucrului să nu pretindă 
elaborări de planuri, purtarea dc 
discuții prelungite ori luarea unor 
hotărîri deosebit de dificile.

Așa cum se exprimau mulți mun
citori, comuniști, se constată des 
că ritmul dc lucru Ja sectoarele mi
nei Lonea nu s-a schimbat în noul 
program, ceea ce ar fi fost necesar. 
Se stătea după vechiul program cîte 
9 sau 10 orc uneori cu scopul de a 

. realiza sarcina trasată dc șefii de 
brigadă — atunci cînd era necesară 
compensarea unor opriri neașteptate 
ivite în cursul schimburilor. Acum, 
mulți muncitori nu acceptă nici un 
lei dc concesii la plecare, minutele 
sînt urmările exact, lipsind deseori 
interesul ca sarcina stabilită — po
sibil dc realizat printr-un mic e- 
lort — să fie făcută. Aceasta este 
și o lipsă a preocupării fiecărui 
membru dc partid, o micșorare a 
preocupării de activizare a formații
lor de lucru pe care fiecare comu
nist sau muncitor mai vechi trebuie 
să o manifeste. O observație consta
tată aici și în alte părți, care tre
buie să atragă atenția conducători
lor de sectoare și conducerilor unor 
mine este că unii dintre conducă
torii de brigăzi încearcă să justifi
ce nerealizarea normelor dînd vina 
pe timpul scurt din programul de 
muncă redus. încercarea de a ex
trage adevărul ne-a permis să con
statăm că, dificultățile în realizarea 
normelor rezidă în absența unor con
diții dc aprovizionare, a greșelilor 
de organizare a producției, de pre
gătire a viitoarelor locuri de mun
că — ritm de demaraj lent, 
lății de muncă nepotrivite 
între conducerea tehnică a 
relor și muncitori. Așa cum 
prima secretarul 
partid al minei 
ANDREI COLDA 
la colectivul întregii exploatări, „fac
torii tehnici și politici trebuie să ho
tărască. prin atitudinea lor, ca sar
cinile să fie realizate, ca ritmul de 
lucru să lie intensiheat, așa cum 
s-a preconizat pentru noul program 
de lucru, ca munca cu omul să fie 
privită atent, reconsiderată acolo 
unde s-au constatat greșeli. Sînt bri
găzi, (ca cea condusă de Marin Ciu
băr) care și-au rezolvat optim pro
blemele interne ale formației, care 
reușesc chiar în condiții grele să

dea dovadă prin aportul fiecăruia 
că formează un colectiv de muncă 
unit, angrenat plenar în realizarea 
sarcinilor și în obținerea unor cîști- 
gnri substanțiale. Faptul că în ziua 
vizitei la această brigadă găurile de 
ptișcare erau deja perforate de către 
șei ul de schimb Nicolae Bălăuță în 
timpul cît alți muncitori au adus 
lemnul necesar susținerii, fiind ast
fel primii care urmau să puște fron
tul, dovedește că sînt posibilități de 
încadrare a operațiilor în timpii 
noului program de lucru.

Noul sistem de plată și de cointe
resare materială introdus din cursul 
lunii aprilie, 
sînt .stimulate să realizeze nu numai 
randamentele 
producția de cărbune, 
atenție în organizarea producției de 
către personalul de supraveghere și 
control, obligîndu-i de asemenea la 
relații mai strînse cu membrii for
mațiilor de lucru, prelucrarea pla
nurilor, analiza pe locuri de muncă, 
cunoașterea tuturor condițiilor, în- 
tr-tin cuvînt obligă la o foarte ac
tivă muncă de mobilizare în vede
rea realizării sarcinilor. Se cerc o 
atentă dozare a efectivelor dc care 
se dispune pentru a realiza atît ran
damente ridicate pe formațiile de 
acord cît și pe sector, asigurarea 
unor condițij raționale între munci
torii dc producție și cei de deser
vire, toate acestea asigurînd în fi
nal realizarea planurilor lunare pe 
sectoare. Sub aspect politic-organi- 
zatoric, conducerile sectoarelor și a 
minei, întregul personal tehnico-ad- 
ministrativ are ca sarcină și în con
tinuare adoptarea unor relații juste, 
de tip comunist, cu muncitorii, iar 
organele și organizațiile de partid, 
comitetul oamenilor muncii, comite
tul sindical și organizația de tine
ret, au de desfășurat o activitate 
permanentă pentru întărirea discipli
nei, creșterea conștiinței fiecărui 
salariat, întărirea răspunderii în în
deplinirea sarcinilor. Se va răspunde 
asii el — în sectorul I ca și ja ce
lelalte sectoare ale minei Lonea — 
sarcinii stabilite de conducerea de 
partid, dc a întîmpina marea săr
bătoare a celor ce muncesc, 1 Mai, 
prin mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii la realizarea planului de stat, 
a sarcinilor în toaie domeniile de 
activitate.

La Grupul de șantiere

be mcarca

mina L’ricani

Calculatoarele electronice joacă în 
prezent un rol deosebit de impor
tant în procesul de transformare și 
modernizare a tuturor ramurilor e- 
conomice. Datorită marii rapidități 
a calculului și a enormei capa
cități de memorare, mașinile de cal
cul au devenit un auxiliar indispen
sabil a! minții omenești, o verita
bilă prelungire a acesteia — capa
bile să execute operații matemati
ce și să facă analize critice ale 
planurilor de activitate cu mult mai 
repede decît 
întreprinderi 
loc.

Utilizarea
lor electronice, poate, în mare mă
sură să scutească personalul de con
ducere la toate nivelele, de munca 
de „prelucrare a informațiilor" care 
consumă o foarte bună parte din 
timpul dc lucru al acestora. Sarcina 
conducătorilor trebuie 
luarea de decizii și 
aplicării lor efective, 
rezidă în utilizarea 
electronice în așa fel 
de conducere să fie scutit de munca 
de informare, în același mod în 
care mașinismu] în general a dus 
Ja evitarea efortului fizic. Trebuie 
însă subliniat faptul că raționamen
tul creator rămîne în exclusivitate 
un atribut al omului.

Industria minieră oferă posibili
tăți largi de utilizare a calculatoa
relor electronice, în ultimul dece
niu domeniul aplicațiilor lor fiind 
deosebit de extins. Pentru a sinte
tiza domeniile de aplicare este ne
cesară o clasificare prealabilă a ge
nurilor de aplicații posibile din care 
desprindem : folosirea calculatoare
lor pentru conducerea directă a u- 
nor procese de producție, de exem
plu comanda utilajelor de tăiere, 
a instalațiilor de acraj și evacuarea 
apelor, precum și a proceselor teh
nologice în uzinele de preparare 
(calculatoare de proces); folosirea

de re- 
uneori 
sectoa- 
se ex- 

comitetului de 
Lonea, tovarășul 

refermdii-se

fapt asemănător, cules din dis-

Muncă... după

I
I

propria voie !
La lotul monta] Vulcan, Șan

tierul Valea Jiului al T.C.M.M., 
șeful de echipă lăcătuși loan Po
pa a fost sancționat la începutul 
acestei luni cu „avertisment". 
Cauzele — de necrezut cînd dis
cutăm despre un șef de echipă — 
sînt abateri elementare de la dis
ciplina muncii, și anume : refuz 
repetat de a executa dispoziții de 
lucru date de șeful de lot și' în
cercarea de a impune membrilor 
formației pe care o conduce un 
program de lucru propriu, pe o 
durată care nu corespunde celei 
stabilite pentru întregul șantier.

Mai întrebăm odată — așa

cwi am făcut-o întotdeauna în 
astfel de cazuri: de ce acest mun
citor este menținut șef de echipă, 
de ce e pus să conducă pe alții 
înainte de a fi învățat să respecte 
disciplina muncii ? De ce îi este 
permis să dea dispoziții cînd nu 
știe întîi să le execute el perso
nal pe cele ale superiorilor ?

Legătura 
electrică...

fara
electrician

Colectivul altui lot al Șantie
rului Valea Jiului al

In vederea realizării unor betoane de bună 
calitate, la Grupul de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. — Deva s-a impus construirea unei 
stații de sortare a agregatelor. La Livezeni 
colectivul de muncitori din echipa condusă 
de Dumitru Gavrilă, dirijați de inginerul 
Leon Codrea- lucrători ai întreprinderii de 
produse secundare și prestații au realizat in 
trimestrul I al acestui an o astfel de stație, 
care a început să funcționeze. Aceasta este 
prevăzută și cu un granulator pentru conca- 
sarea materialului mare.

S-a reușit astfel îmbunătățirea calității bc- 
toanelor produse, necesare’ construcțiilor pe 
șantierele municipiului, o ’ importantă canti
tate din acestea întrebuințîndu-se la realiza
rea panourilor mari prefabricate la poligonul 
grupului de șantiere.

funcționării fără opriri a tuturor instalațiilor. 
@ s-au dublat acționările la benzile din 

fluxul tehnologic in punctele : 97, 202 13 b, 
13 s, 02 și 03.

® s-au montat trolii pentru manevra va
goanelor la recepția Vulcan — Paroșeni, a- 
vînd ca rezultat eliminarea unei locomotivevînd ca 
cu aburi

@ s-a
ape de circulație in spălare eliminind posi
bilitatea de inundații în puncte de cotă mi
nus ;

® s-au centralizat apele de circulație și 
scurgerile de pe planșee și jgheaburile de be
ton, crcîndu-se posibilitatea controlului asu
pra granulației;

® s-au montat dispozitivele de centrare 
ale covoarelor de bandă, concepute și execu
tate prin forțele proprii ;

® s-au confecționat 300 bucăți segmenți 
pentru filtre (pentru prima oară cu posibi
lități proprii) asigurîndu-se buna funcționa
re a acestora :

@ s-au înlocuit transportoarele cu covor 
de cauciuc de la produsul de flotate (șlam) 
prin transportoare cu raclete, creînd condiții 
de economisire a unui post și de întreținere 
mult mai ușoară a instalațiilor.

ț 
ț

I

calculatoarelor pentru 
problemelor economice 
științifice (calculatoare 
nivcrsale).

Acest din urmă gen 
este cel mai răspîndit, dar mai ales 
diversificat, îneît sc impune dc ase
menea o grupare în cîteva catego
rii : pentfti rezolvarea problemelor 
dc gestiune economică, respectiv a 
gestiunii stocurilor de materiale, pie
se de schimb etc.; a aprovizionării 
și livrării producției, evidența sa
lariilor, evidența mijloacelor lixe, 
evidența cheltuielilor dc producție 
și dilerite evidențe statistice; pro
gramarea și urmărirea operativă a 
producției la diferite nivele; efec
tuarea de calcule inginerești — teh
nice : calculul rețelelor de exploata
re, calculul rețelelor de aeraj, cal
cule topografice, calcule privind uti
lizarea capacităților și utilajelor, a 
eficienței investițiilor; analize eco
nomice și calcule legate de norma
rea și organizarea muncii; calcule 
legale de proiectarea lucrărilor mi
niere și întocmirea devizelor; cal
cule legate de activitatea de cerce
tare științifică, prelucrarea statistico- 
matematică a datelor rezultate din 
măsurători, aplicații ale cercetării o- 
peraționale, comparări de variante, 
calcule de prognoză etc.

Forma superioară de utilizare a 
calculatoarelor în industria minieră 
este crearea sistemelor integrate de 
prelucrare automată a datelor priit 
asamblarea tuturor acestor genuri 
de aplicații, crearea unei bănci de 
date unde să lie stocată întreaga 
cantitate de informații necesară con
ducerii activității economice a uni
tăților miniere în ansamblu. In pre
zent acest proces dc integrare a în
tregului sistem informațional în in
dustria minieră este în curs dc des
fășurare și este în fază avansată 
într-o serie de țări dezvoltate.

In țara noastră, pe baza hotărî- 
rilor adoptate la nivelul conducerii 
superioare dc partid și de stat s-a 
elaborat un program complex de 
perfecționare a sistemului informa
țional și dotarea economiei cu e- 
chipamcnt modern de calcul în ve
derea unificării și integrării siste
melor informaționale existente.

Sînt înființate, ca urmare a aces
tor masuri o serie de centre dc cal
cul teritoriale, al căror număr va 
crește pc măsura fabricării în țară 
a echipamentului de calcul necesar. 
De asemenea, cele mai importante 
unități ale economiei sînt în curs 
de dotare cu centre de calcul pro
prii.

Centrala cărbunelui Petroșani va 
benei icia, probabil, în viitor, de lin 
centru de calcul propriu, dată fiind 
complexitatea activității pe care o 
desfășoară, potențialului de cadre de 
care dispune 
fică. Această 
un mare pas 
terii nivelului 
blcmclor și de creștere a eficien
ței întregii activități economice.

Condiția de bază a introducerii 
cu succes a unui sistem de prelucra
re automată a datelor este pregă
tirea minuțioasă a acestei acțiuni 
sub toate aspectele. Se impune în 
primul rînd o alegere judicioasă a 
obiectivelor care se vor ataca, pre-

rezolvarea 
și tehnico- 

numerice u-

de aplicații

și poziția sa geogra- 
etapă va reprezenta 

înainte pe calea creș- 
de rezolvare a pro-

cum și prioritățile de abordare — 
aceasta iiind o sarcină ncmiilocită 
a conducerii superioare a întreprin
derilor. Odată parcursă această 
tapă, se poate ataca un from 
de probleme în paralel.

Nivelul calitativ al lucrărilor 
gătitoare care va influența în 
hotărîtor eficiența introducerii 
lentului, depinde aproape exclusiv de 
cadrul organizatoric care sc asigură 
și de competența cadrelor caie so 
ocupă de acestea. Este un domeniu 
unde lipsa de exigență față de ca
litatea cadrelor folosite poate a- 
vea urmări deosebit de nefavorabile 
în final, cu atît mai mult cu cît 
nu este o activitate tradițională și 
respectiv nu există o experiență 
prealabilă. Un factor important de 
asigurare a unoi rezultate pozitive 
este lără îndoială crearea unei at
mosfere favorabile dc colaboi.ue, în 
așa lei ca toți salariații să fie con
vinși dc necesitatea trecerii la fo
losirea unui sistem de prelucrai e au
tomată a datelor și să participe ac
tiv la introducerea lui. Dacă se 
neglijează pregătirea psihologică a 
salariaților, rezistența care se în- 
tîmpină la introducerea noului sis
tem poate avea repercusiuni negati
ve asupra desfășurării lucrării™

Unul dintre cele mai notabile re
zultate ale introducerii raționale a 
unui asemenea sistem constă în îm
bunătățirea esențiala a conducerii 
activității miniere, în toate verigile 
proceselor de producție. Existența 
unor informații oportune și bine 
dozate, care au fost prelucrate după 
criterii stabilite judicios permite 
fundamentarea științifică a luării 
deciziilor. Se elimipă în felul a- 
cesta posibilitatea adoptării unor de
cizii eronate care sfar putea mate
rializa în folosirea necorespunzătoa- 
rc a resurselor materiale și umane 
ale unei unități.

Eficiența introducerii unui sistem 
de prelucrare automată a datelor 
intr-o mare unitate economică mi
nieră nu mai este necesar să fie 
demonstrată, atunci cînd lucrările 
pregătitoare sînt bine coordonate. 
In orice caz principalul efect nu 
trebuie căutat într-o eventuală re
ducere dc personal 4- deși nici acest 
lucru nu este neglijat. Rezolvarea 
la un nivel incomparabil mai ridi
cat a problemelor pe care procesele 
de producție minieră le ridică, po
sibilitatea analizării unui mare nu
măr de variante de soluționare a 
diferitelor aspecte a!le acestor pro
cese și luarea unor măsuri oportune 
justifică cu adevărat, prin efectele 
economice finale, utilizarea în in
dustria minieră a prelucrării auto
mate a datelor.

Experiența existență în prezent 
pe plan mondial în acest domeniu 
ne permite să afirmăm cu certitu
dine că în industria minieră — ca 
de able] și în celelalte ramuri eco
nomice sau activități dintre cele mai 
diverse — se va trece în anii care 
vin la o utilizare masivă a siste
melor și tehnicilor dc prelucrare au
tomată a informației, ca singură po
sibilitate de coordonare efectivă a 
proceselor economice și sociale, aiît 
de complexe, ajtingîndu-se în final 
la integrarea sistemelor informațio
nale în general.

i c- 
larg

pre- 
mod 

sis-

Ing. Cornel BURLEG, 
cercetător științific principal 

I.C.P.M.H.
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Noutăți miniere pe mapamond
® EXPLOATARE GIGANT

La Combinatul din Acisaisk a început să funcționeze 
exploatarea minieră ..Gluboki" cea mai mare din minele de 
neferoase ale U.R.S.S.

Aici, exploatarea zăcământului se face în două eîmpuri 
miniere, pe verticală. Cu alte cuvinte, noile eîmpuri miniere 
sînt amplasate dedesubtul cîmpurilor miniere aflate în ex
ploatare. In combinat două treimi din extracție se reali
zează după noua tehnologie.

® ELECTRONICA IN INDUSTRIA MINIERĂ

La institutul de mine din Kazahstan a fost realizată o 
instalație electronică care calculează în 10—15 minute regi
mul optim de ventilație a oricărei mine. Cu ajutorul aces
teia se poate modifica operativ regimul de ventilație din ga
leriile din subteran, în funcție de intensitatea lucrărilor de 
extracție.

Instalația se va integra în sistemul de dirijare automa
tă a ventilației în mine și cariere, în curs de realizare la 
sus-amintitul institut. Fără participarea omului, sistemul va 
asigura regimurile cuvenite de ventilație în carierele poli- 
metalice și în minele carbonifere.

„E în curs deA.

năruire“
a

se

cel de la Petrila, a cunoscut un 
caz cu totul deplasat față de ceea 
ce în mod obișnuit noi înțele
gem prin a-ți face datoria de 
serviciu. Electricianul Iosif Sze- 
kely a fost programat, cu bună 
intenție, ca împreună cu mecani
cul Constantin Ciuculete, să
deplaseze, în ziua de 3 aprilie, 
la lotul Ghelar, unde — prin pri
ceperea lor — să pună în miș
care un utilaj care stătea. S-au 
întîlnit în ziua respectivă la se
diul șantierului, venind fiecare de 
unde lucra, pentru a se îmbarca 
pe mașină. Cum era normal, 
Ciuculete era în șalopeta obiș
nuită de lucru. Celălalt: cu cra
vată, pălărie și cu pretenția că
tre Șofer de a-i da o pătură cu
rată să se așeze. Călătoria înce
puse, dar după o oprire la Peș
tera Bolii... ia-l pe electrician de 
undr nu-i! S-a aflat mai tîrziu 
că' plecase la sărbătoare.

A serba o zi-și a plăti... o lună, 
pentru că a fost retrogradat cu o 

categorie de salarizare pe luna a- 
prilie.

Inspectoratul de protecție 
muncii a constatat de mult la ex
ploatarea minieră Aninoasa exis
tența unei clădiri în care sînt a- 
menajate două ateliere de repa
rații : cel de stîlpi hidraulici de 
susținere individuală și cel de 
transportoare de mină. Clădirea 
ar fi rămas neobservată dacă i-ar 
fi lipsit crăpăturile din zidărie, 
colțurile desfăcute, pereții încli
nați și mai ales dacă... in interio
rul lor nu s-ar fi continuat lucră
rile, ca și cum nimic nu s-ar fi 
intîmplat.

Ca urmare, s-a cerut un spe
cialist de la Centrala cărbunelui, 
constructor de specialitate, care 
să hotărască despre ce e vorba 
acolo și să dea un răspuns. Aș
teptare în van...

Cert este că „martorii" de ip
sos, puși la crăpăturile din ziL 
duri, dovedesc că pereții clădi
rii sînt în curs de năruire, iar in
tre ei grupe de muncitori își fac 
datoria zilnică. De această stare 
de lucruri nu se alertează nimeni 
din conducerea minei Aninoasa ?

■I
I
I
I
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Așa cum se subliniază în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pe ta
ră a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale indus
triale și de construcții, redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție în actualul cincinal 
constituie un factor hotărîtor 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice, spo
rirea venitului național și deci 
ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii.

In industria minieră — unul 
din marii consumatori de lemn 
și cherestea, ca material de sus
ținere în lucrările miniere din 
subteran — reducerea consumu
lui de material lemnos este im
pusă atît de necesitatea reduce
rii cheltuielilor de producție, a 
prețului de cost al cărbunelui 
cît și din punct de vedere al e- 
ficienței valorificării superioa
re a acestei bogății a pădurilor 
noastre.

Pe această linie, realizările 
obținute în ultimii ani oglindesc 
preocuparea colectivelor de la 
exploatările miniere și centra
lă 
lui 
lui 
de 
de . 
dere medie anuală cu 1,72 mc/ 
1000 tone cărbune extras, iar 
cel de cherestea rășinoase cu 
0,61 mc/1000 de tone. Echiva
lentul valoric al acestei redu
ceri este de cea. 750 lei/1000 de 
tone. Această scădere a fost po
sibilă în principal ca urmare a 
extinderii susținerii metalice în 
abatajele cu front lung, ponde
rea producției extrase din aces
te abataje ajungînd în 1970 la 
41,6 la sută.

Pentru etapa 1971—1975, nor
mele de consum la materialul 
lemnos prevăd sarcini impor
tante de reducere. Față de rea
lizările anului 1970, consumul 
specific programat la nivelul 
anului 1975 reprezintă o scăde
re cu 28,3 la sută la lemnul de 
mină și respectiv cu 42,5 la su
tă la cherestea rășinoase — în 
activitatea de producție, iar la 
lucrări miniere de investiții 
consumul se va reduce cu 5 la 
sută.

In vederea încadrării în nor
mele de consum planificate s-a 
elaborat un plan de măsuri ca
re prevede pe lîngă acțiunile de 
extindere a unor procedee teh
nologice noi de extracții cu con
sum mie de lemn — din care 
unele se aplică deja parțial — 
și o serie de măsuri cu aplica
re în viitorii ani, studii și cer
cetări în curs de execuție sau 
fi nn 'i za re. dini re care amintim ■

© extinderea susținerii me-

pentru reducerea consumu- 
de lemn. In anii cincinalu- 
anterior consumul specific 

lemn de mină la activitatea 
producție a înregistrat o scă-

Realizări și direcții de viitor în
reducerea consumului de lemn

canizate în abatajele cu front 
lung la stratele groase și de 
grosimi medii ;

@ extinderea susținerii me
talice cu stîlpi individuali ;

® susținerea lucrărilor mini
ere cu armături SG-18 și SG-23 
în locul armăturilor AM-22 și 
extinderea susținerii galeriilor 
prin torkretare și beton pom
pat. ;

© susținerea și bandajarea 
metalică a suitorilor ;

@ acoperirea cu plăci din 
beton armat a canalelor și folo
sirea traverselor de beton ;

©• noi înlocuitori pentru ban
dajarea lucrărilor miniere ;

(I' experimentarea exploatării 
cu subminare sub scut elastic 
în stratul 3 din Valea Jiului ;

@ susținerea mixtă a abata
jelor cameră.

Realizările obținute în anul 
1971 și trimestrul I 1972 confir
mă justețea măsurilor și a so
luțiilor adoptate privind extin
derea metodei de exploatare cu 
front lung în straiul principal, 
a susținerii metalice în abataje 
și lucrări de înaintări.

Economia realizată în anul 
1971 și trimestrul I 1972 față de 
norma de consum planificată, 
media pe Valea Jiului, se pre
zintă astfel :

Anul 1971 Trim. I 1972

Lemn de mină pe producție 9,6 mc/1000 t 0,34 mc/1000
Cherestea rășinoase pe pro

ducție
Lemn de mină pe investiții

1

0,167 mc/1000
4,46 mc/mil. Iei

1

O preocupare susținută în ac
țiunea de reducere a consumu
lui de material lemnos au a- 
vut-o colectivele de la exploată
rile miniere Paroșeni, Petrila, 
Vulcan, Dîlja, prin extinderea 
înlocuitorilor de lemn la susți
nerea lucrărilor miniere și gos
podărirea judicioasă a lemnu
lui și cherestelei. Un aport deo
sebit l-a adus extinderea sus
ținerii mecanizate în abatajele 
frontale la minele Paroșeni și 
Lttpeni — ponderea producției 
extrase din abatajele dotate cu 
complexe fi.ind de 3,94 la sută 
în 1971 și de 4,82 la sută în tri
mestrul I 1972 — față de 0,57 
la sută cît s-a obținut în anul 
1970. A crescut și volumul total 
al producției extrase din abata
jele frontale susținute metalic, 
cu 3,3 la sută mai mare în tri
mestrul I 1972 față de perioada 
corespunzătoare a anului prece
dent.

Reducerea în continuare a 
consumului de material lemnos 
se va realiza prin intensificarea 
folosirii înlocuitorilor la susți
nerea și bandajarea lucrărilor 
miniere. In acest sens, la fieca
re unitate minieră s-a întocmit 
un program de măsuri pentru 
anul în curs, programe a căror 
aplicare în procesul tehnologic 
de extracție a cărbunelui va a-

sigura încadrarea în normele 
de consum planificate. Aceste 
norme sînt micșorate față de 
realizările anului trecut cu 8 la 
sută la lemnul de mină pentru

producție și cu 13.5 la sută la 
cherestea rășinoase.

Obligația ce revine colective
lor de la unitățile miniere con
stă în urmărirea consecventă a 
realizării programului de mă
suri stabilite în vederea reduce
rii consumurilor de material 
lemnos. Trebuie introdusă și 
extinsă susținerea ou înlocuitori 
la lucrările miniere de înain
tare (bandajarea cu plasă și 
panouri metalice, podirea cana
lelor cu elemente din prefabri
cate de beton, realizarea metra
jului prevăzut cu aplicarea pro
cedeului de susținere prin 1or- 
kretare și beton pompat), extin
să folosirea tavanului metalic 
elastic, folosită eficient susține
rea mecanizată în abatajele cu 
front lung de la minele Lupeni, 
Paroșeni și Uricani. De aseme
nea, trebuie urmărită folos ren 
și întreținerea corespunzătoare 
-i echipamentului de susținere 
metalică din dotare, gospodări
rea atentă a con-sumului de ma
terial lemnos la fiecare sector.

Ing. Lucia MINDIRIGIU 
serviciul tehnic și urmărirea 

producției — C.C.P

Stația U.M.T.F. Iscroni. Prezență nouă în peisajul in 
dustrial al Văi; Jiului.

Foto ! I. L1CIU
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Ilie COANDRAȘ

REPEDE MUNICIPALE
— DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI VOLUNTARI —

Trimestru
rodnic

Florile
Petrllel

Leon PITIC

Preocupări
pentru

prevenirea
incendiilor Oameni și inițiative

pe Valea Prahovei
(Urmare din pag. /)

în- Organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi

*
Ludinaș, 
Adalbert 

Balogh, 
lăeătuși-

important in dezvoltarea Roma
nici socialiste**.

(Urmare din pag. 1)
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Colectivul secției mecanice 
Uzinei de utilaj minier Pe- 

cu sitc-

i
(

a
troșani a promovat 
ces, în perioada primului tri
mestru al anului curent, cîte- 
va „examene" care i-au soli
citat serios puterea de crea
ție. In fața lui a stat sarcina 
de a produce, pentru întîia 
dată în uzină, un lot de zece 
cutii dc angrenaj pentru 
transportoare TR-3, utilaje în 
componența cărora intră zeci 
dc piese confecționate și ele 
lot pentru prima dată, de a 
monta primele dispozitive de 
legat cabluri la coliviile mi
niere. Colectivul a reușit să 
rezolve cu succes aceste sar
cini, datorită priceperii con
ducerii secției care, sub în
drumarea organizației de 
partid, și-a reafirmat și ma
terializat experiența în orga
nizarea mai eficientă a ac
tivității schimburilor II și III, 
în utilizarea mai deplină a 
capacității mașinilor și oame
nilor, într-un cuvînt în va
lorificarea rezervelor secției. 
Noile utilaje sînt, într-un fel, 
chintesența strădaniilor Și c- 
fortului, maj ales, ale mai
strului modelor Ioan 
ale strungarilor 
Svoboda, Ladislau 
Ioan zXlmășan, ale 
lor Ștefan Cîprici, Ghcorghe 
Bircea, Costache Paduraru, 
Alicu Filip și Ioan Gaboș.

Bilanțul activității colec
tivului secției mecanice pe 
primul trimestru este desigur 
mult mai bogat dacă alătu
răm produselor noi, utilajele 
produse, ca să spun așa, în 
mod curent. De-a lungul a- 
cestei perioade, au fost ex
pediate exploatărilor miniere 
25 cărucioare pentru cupe de 
funicular, montate de lăcă
tușul loan Fota, 70 buc. dis
pozitive de întins lanțul

transportoarelor TR-2, con
fecționate de lăcătușii loan 
Moraru și Iosif Pop, 200 bu
căți rulouri pentru albia ben
zilor de cauciuc executate c’e 
lăcătușii Viorel Joldos și Flo- 
rea Dobre, 130 bucăți capete 
de acționare pentru transpor
toare, montate de lăcătușii 
Victor Szakacs, Valeriu Su
ciți și Pavcl Alicu. Ș; aces
tea nu sînt decît doar o par
te din realizările secției pe 
primul trimestru al anului 
1972.

lor pentru prevenirea incen
diilor în localitatea noastră.

Urmărind identificarea și 
înlăturarea cauzelor ce favo
rizează apariția în această 
perioadă a unor incendii, for
mația voluntară P.C.I. din 
cadrul Consiliului popular al 
orașului Uricani a efectuat, 
recent, un control preventiv 
la gospodăriile cetățenești. 
Controlul a constat în revi
zuirea instalațiilor de încăl
zit și iluminat, a bucătăriilor 
de vară, locurilor de depozi
tare a cenușei. Au fost sta
bilite sursele de alimentare 
cu apă și căile de acces în 
caz de incendii. Atenție s-a 
acordat Și felului cum sînt și 
cum ar trebui să fie depozi
tate materialele combustibile, 
interzicerii focurilor aprinse 
la vela întîmplării și, mai 
ales, în apropierea pădurilor 
avîndu-se în vedere eă este 
perioada de curățire 
nilor și a fînețelor.
acțiune s-a înscris în contex
tul preocupărilor și

a grădi- 
Această

La crearea unui cadru 
viață cit mai plăcut în 
șui Petrila iși aduce contri
buția și colectivul de flori- 
cultori al sectorului I.G.C. din 
localitate. Din pepinierele și 
sera sectorului, unde lucrea
ză cu dăruire Și pasiune 
Constanța Dobre, peisaj ist flo- 
ricultor, Teofii Chința, Maria 
Do.ja, Elisabeta Gîrz, Fran- 
cisc Ritzi și alții, au fost 
scoși șj plarttați in această 
primăvară în parcurile Și pe 
zonele verzi ale orașului pes
te 1 500 puieți de brad de di
ferite specii, 1000 buc al ți ar
bori ornamentali între care 
peste 500 sălcii pletoase, 700 
primus și mesteceni și peste 
3 000 fire piretrum, panseluțe 
și alte flori de talie mică.

In răsadnițele șj paturile 
calde ale serei proprii sînt 
pregătite și vor fi plantate 
imediat ce timpul va permite 
mai mult de 120 000 fire de 
salvie, zinia, petunii, gura le
ului, ochiul boului și alte spe
cii de flori, de talie mică și 
mijlocie, a căror policromie 
și mireasmă vor da prospe
țime și tinerețe străzilor, 
parcurilor, spațiilor verzi ale 
orașului. De asemenea, în zi
lele imediat următoare se vor 
alătura celor recent dezgro- 
pați, cîteva sute de puieți de 
trandafiri cu flori roșii, gal
bene și albe. Prin tot ceea ce 
facem, dorim să contribuim 
la înfăptuirea dezideratului 
care credem că este în asen
timentul tuturor cetățenilor 
— înfrumusețarea localității 
în care trăim șj muncim.

prea multe pretenții. Și totuși, 
printr-o intensă muncă de edu
care a voinței, greutățile au 
fost învinse.

Cu toate neajunsurile exis
tente în aprovizionarea cu mar
fă, în trimestrul care s-a în
cheiat din acest an, magazinul 
și-a realizat planul în propor
ție de 102 la sută.

In prezent magazinul de țe
sături și tricotaje este foarte 
bine aprovizionat cu marfă cu
rentă de sezon, fără articole și 
produse care nu au căutare. 
Rafturile sînt încărcate cu lot 
felul de materiale pentru ro
chii și costume, de culori și țe
sături variate, foarte căutate 
de populația cartierului.

Gestionarele Maria Abru- 
dean, de la compartimentul de 
țesături și Ecaterina Gogiia, 
de la cel de tricotaje, prezintă 
cu suplețe și dexteritate pro
fesională articolele puse in vîn- 
zare. Amîndouă sint tinere. E- 
caterina G. a absolvit școala 
comercială profesională din 
Petroșani și a făcut practică în 
acest magazin.

Datorită calităților profesio
nale, dovedite în această peri
oadă, șeful magazinului a fost 
de acord cu angajarea ei pe 
postul respectiv. Corectitudinea 
în serviciu și amabilitatea față 
de cumpărători sînt trăsături 
ce le caracterizează pe amîn
două.

Despre ținuta acestui colec
tiv iși exprimă aprecieri elo
gioase numeroși cetățeni care 
vizitează magazinul amintit. Dar 
despre activitatea lui vorbesc 
și documentele pe care le-am 
consultat.

Ultimul proces verbal de in
ventariere și control gestionar, 
din 24 februarie 1972, mențio
nează că unitalea nr. 116 se 
prezintă bine. Același lucru se 
desprinde și din procesele ‘ver
bale de control ale Inspecției 
comerciale de stat.

lată așadar elementele de 
„rezistență" ce susțin bolta per
sonalității unității de țesături 
și tricotaje — a colectivului e- 
xemplar care iși desfășoară ac
tivitatea aici.

cii din județul Prahova au 
cheia! primul trimestru al anu
lui în curs cu rezultate remar
cabile. Dînd expresie patriotis
mului lor fierbinte, hotărîrii de 
a îndeplini sarcinile de plan pe 
1972 în mod exemplar, oamenii 
muncii din unitățile economice 
ale Județului Prahova și-au for
mulat angajamente însuflețitoa- 
re în întrecerea socialistă. Tota
lizate, aceste angajamente pre
văd 
unei 
le în 
oane
cheltuielilor de producție o e- 
conomie suplimentară de 100 
milioane lei. îndeplinirea cu 
două zile mai devreme a sarci
nilor de plan pe trimestrul I și 
in proporție de 25 la sută a 
angajamentelor anuale, pe 1972, 
demonstrează puterea, hotărirea 
cu care oamenii muncii din a- 
ceste locuri, sub conducerea or
ganizațiilor de partid transpun 
în viață angajamentul asumat.

realizarea suplimentară a 
producții marfă industria- 
valoare de peste 250 mili- 
lci, iar prin reducerea
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Soarele răsare la ora 5,26 
apune la ora 19,04.

Zile trecute din an
Zile rămase — 256.

1

EVENIMENTE.

0 1847 — Se împlinesc 125 
dc ani de l.i nașterea scriitorului 
Calistrat Hogaș (m. 1917)
O 1824 — A murit poetul
George Noe] Gordon, lord By
ron (n. 22. I. 1788), reprezen
tant al romantismului. Din ope
ră :   ~...............
raid", 
..Don Juan1 
bed", _
fost creat Partidul Socialist din 
Chile 0 1961 — Aniversarea 
victoriei de la Playa Giron asu
pra forțelor contrarevoluționare 
care au încercat să invadeze Cu
ba 0 In Israel se sărbătorește 
„Ziua Independenței".

CLUBURI — Lonea: Pentru 
pensionari, la ora 17, un con
curs dc popice și șah; Petrila i 
La ora 18 este preconizată o ma
să rotundă cu tema „Care este 
contribuția tinerilor de la E. M. 
Petrila la îmbunătățirea muncii 
cultural-educative de masă"; 
Aninoasa : In sala bibliotecii, la 
ora 18, o seară literară închinată 
scriitorului Calistrat J logaș de 
la a cărui naștere se împlinesc 
125 de ani.

in cartierul Aeroport 
1085 sau 1668.

Miliția Vulcan — 108. Spita
lul unificai Vulcan, serviciul de 
urgențe — 103. Inspecția comer
cială Vulcan — 105.

Serviciul dc urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; 
Pentru anunțai ca și remedierea 
deranjamentelor electrice — 145; 
Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală — 266; 274.
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măsuti- Viorel VRANCII.A

la nivelul sarcinilor actuale

„Rătăcirile lui Chiede Ha- 
„Ghiaurul", „Corsarul", 

dramele „Man- 
„Cain" 0 1933 — A

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Duelul straniu; Republica : 
Șase iulie; PETRILA ; Cazul 
C. I..; LONEA — Minerul : Bă
tălia de pe Ncretva, seriile 1—II; 
ANINOASA ; ...........................
seriile 1—II; 
extraordinar; 
mai frumoși 
Cultural: Anna celor 
zile, seriile I—II; 
Meridianul 
Carmen

Mihai Viteazul, 
VULCAN : Trimis 
PAROȘEN1 : Cei 

ani; LUPENI — 
1 000 de 

Muncitoresc : 
zero; URICANI :

mergem
EXPOZIȚII : La Casa de cul

tură expun pictură și grafică 
membrii Filialei Petroșani a 
U.A.P.; In sala bibliotecii, o ex
poziție de mcialoplastie a artiș- 

ior amatori.

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. In sala de lectură, la 
ora 18, un moment comemora
tiv : „Peisajul moldovenesc în 
opera lui Calistrat Hogaș"; l.a 
ora 19, în sala mică, o expunere 
pe o temă din medicină contem
porană — „Mari probleme ale 
medicinii în societatea modernă"; 
Uricani: La ora 19, expunerea 
..Cincinalul 1971—1975, lactor

Este demn de subliniat făptui 
ciț în, întrecerea desfășurată în 
acest an, in unitățile economice 
dc pe Valea Prahovei a» apărut 
și se dezvoltă o serie de iniția
tive prețioase. Au găsit un larg 
ecou în toate întreprinderile 
prahovene inițiativele : „Fiecare 
specialist — un cadru de con
cepție" și „Să dezvoltăm capa
citățile de producție prin auto- 
utilare", născute la Uzina pro
ducătoare de utilaj petrolier 1 
Mai Ploiești. De curind, grupa 
sindicală nr. 2 de Ia Uzina de 
mecanică fină — Sinaia a lansat 
inițiativa „Prin gospodărirea și 
utilizarea rațională a S.D.V.-uri- 
lor la o eficiență economică spo
rită", care s-a generalizat în 
întreaga uzină, cu urmări pozi
tive asupra sporirii volumului 
de scule, dispozitive și verifica
toare și reducerii consumului 
lor specific.

Organizațiile de partid din în
treprinderile prahovene au an
trenat sindicatele la cristaliza
rea Și lansarea și a altor iniția
tive. Ne referim la inițiativele

© Pompierii militari Petroșani 
08 și 1150; Serviciul de urgențe 
Petroșani — 1313; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de stat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651.

Pentru anunțarea și remedie
rea defecțiunilor ivite la siste
mele de încălzire centrală și la 
ascensoare — orașul Petroșani :

— în cartierul Carpați, str. 
Republicii și sir. Constructorul 

1862.

PROGRAMU1 I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților (reluare); 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Orchestra 
de muzică populară „Slănicul" 
din Buzău; 10,30 Vreau să știu; 
11.00 Buletin de știri; 11,05 Cîn- 
tă Marina Andrei; 11,15 Con
sultație juridică; 11,30 Cîntare 
patriei; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital de operă: 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Antena tineretului; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
Melodii populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15.05 Creștere și eficien
ță economică; 15,30 Pagini 
muzica 
jurnal; 
minut;
Tableta
lodii preferate; 20,40 Din înre
gistrările violonistului Nicu Stă- 
nescu; 20.55 Știința la zi; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,28 Bijute
rii muzicale, 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert dc seară;. 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de scară — continuare; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.
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9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Telex; 9,05 Teleglob : 
Phen ian; 9,25 Luminile rampei: 
10,00 Curs dc limba franceză. 
Lecția a 12-a; 10,30 întrebări și 
răspunsuri; 11,00 Telecinem.iteca 
pentru copii și tineret — „Pu- 
driera vorbitoare"; 12,30 Tele
jurnal; 14,00 Matineu de vacan
ță : „Peripețiile lui Păcală"; 
15,00 Teleșcoală. Mișcarea și sen
sibilitatea plantelor. Patentele 
naturii (Biologie); Determinanți. 
Sisteme de ecuații liniare. Ma- 
trici; 16,CC Curs de limba en
gleză. Lecția a II-a (reluare);
16.30 Fotbal : Rapid — Univer- 
siiatea Craiova (Divizia A); 
18,15 Vetre folclorice — Valea 
Buzăului; 18,40 Timp și anotimp 
în agricultură; 19,10 Tragerea 
Pronoexpres; 19,20 1 001 de seri 
— „Pățaniile lui Moș Ispravă”;
19.30 Telejurnal; 20,00 Avanpre
mieră; 20,05 Telecinemateca ; 
„Falstaff"; 21,55 Duete celebre 
din opere comice din Cimarosa 
și Donizetti; 22,10 Tezele Uniu
nii scriitorilor și problemele dra
maturgiei; 22,40 .,24 de ore".

dm 
de estradă; 16,00 Radio- 
16,15 Fotbal minut cu 
18,30 Orele serii; 20,00 
de scară; 20,05 Zece mc- Ieri, temperatura maximă 

fost la Petroșani dc plus 
de, iar la Paring de plus 
de. Minima din cursul topții a 
oscilat între plus 4 grade și plus 
7 grade.

Pentru următoarele 24
Vreme instabilă, cu

19 gPa-
12 gră

de ore i 
cerul mai 

nmlt noros. Vor cădea precipi
tații slabe sub formă de averse 
de ploaie. Vînt slab, cu intensi
ficări temporare din sectorul su

spe« 
ma- 
pro-

„Să folosim la maximum mașini
le și utilajele dc care dispunem" 
apărută la Uzina de reparat ma
terial rulant Ploiești; „Prelua
rea schimbului din mers", Ia 
Uzina mecanică Poiana Cîmpi- 
na Și a inițiat extinderea aces
tora în alte întreprinderi.

Reducerea consumurilor 
cifice dc materii prime și 
teriale, a cheltuielilor dc
ducție constituie unul din obiec
tivele majore ale economiei 
noastre socialiste. Chemările 
pornite din două uzine prahove
ne „Fiecare i.odus cu cheltuieli 
materiale cît mai reduse" (Uzina 
de mecanică fină Sinaia), „Să 
gospodărim cu eficiență sporită 
metalul" (Uzina „Neptun" — 
Cîmpina) au mobilizat numeroa
se colective la transpunerea în 
viață a obiectivelor propuse.

Pretutindeni, pe Valea Praho
vei, la fel ca în întreaga țară, 
oamenii muncii se pregătesc de 
marea sărbătoare a muncii. Pre
tutindeni ei înregistrează rezul
tate îmbucurătoare.

Exploatarea minieră
DÎLJA

• două posturi maiștri aeraj

• un post tehnician principal normator
• un post șef depozit

Condițiile de angajare conform H.C.M. 
914z1968 și Legii nr. 12/1971. Informații su
plimentare se pot obține la biroul personal al 
exploatării.

Concursul va avea loc în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 8,00, la sediul Exploatării miniere 
Dîlja.

CENTRALA
lății muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale, îndeplinirea programelor 
de autodotate și auiouiilare etc., e- 
laborîndu-se măsuri concrete în ra
port de problemele și cerințele ce 
hpar. Toate comitetele de partid sînt 
chemate să-și îmbunătățească con
tinuu metodele de conducere poli
tică și ideologică a organizațiilor 
dc masă, astlcl îneît acestea să 
poată fi mai mult orientate și a- 
Jutale în vederea cuprinderii în sle
ia influenței lor a principalelor ac
tivități obștești. Comitetul județean 
dc partid cere organizațiilor dc 
partid să îndrume in așa fel orga
nizațiile de masă îneît acțiunile ce 
vor fi întreprinse de acesta să fie 
axate pc cultivarea unei atitudini 
înaintate față de muncă și îndato
ririle obștești, de combativitate și 
intransigență față de lipsuri, de 
înaltă responsabilitate pentru înde
plinirea tuturor sarcinilor. Comite
tele de partid, birourile organiza
țiilor de bază sînt chemate să a- 
corde în continuare toată atenția 
primirii în partid și educației comu
niste a noilor membri de partid.

Trebuie să se manifeste pretutindeni 
o atenție deosebită pentru calitățile 
moral-politice și profesionale ale ce
lor ce solicită primirea în partid. 
Organizațiile de partid trebuie să-și 
educe pe membrii lor în spiritul li
nei înalte combativități, al răspun
derii pentru păstrarea documentelor 
de partid ca pe ochii din cap, ai 
participării active a fiecărui mem
bru de partid ia viața de organi
zație aut în timpul adunărilor cît 
și între două adunări generale prin 
înlăptuirea exemplară a 
încredințate. Organizațiile 
vor trebui să vegheze și 
nuare pentru promovarea 
in luncțic de capacitatea 
tirea lor profesională și politică.

In prezent organele și organiza
țiile de partid sînt chemate să spri
jine mai temeinic organizațiile sin
dicale în pregătirea și desfășurarea 
la nivel corespunzător a conferințe
lor inginerilor și tehnicienilor, pre
gătirea și desfășurarea adunărilor de 
dări de seamă la cluburi, asociații 
sportive și casele de ajutor reciproc. 
Sindicalele, trebuie sprijinite, mai 
ales acum în preajma zilei de 1 Mai, 
să acționeze cu toată puterea în or
ganizarea și desfășurarea întrecerii

sarcinilor 
de partid 
în conti- 
lemeilor, 

și pregă-

socialiste, în așa fel îneît fiecare 
colectiv să înregistreze rezultate net 
superioare în activitatea productivă.

Așa cum prevede planul de mă
suri adoptat de plenara comitetu- 
lui județean dc partid, întreaga 
muncă organizatorică va fi subor
donată îndeplinirii sarcinilor econo
mice. Un accent deosebit se va pu
ne pc cunoașterea și extinderea ini
țiativelor și metodelor de muncă 
valoroase, precum și pe perlecțio- 
narea și ridicarea nivelului tehnic 
al producției, pe creșterea eficienței 
economice.

Există o' garanție, confirmată de 
rezultatele de pînă acum, |că acțio- 
nînd cu tenacitate pentru înlătura
rea neajunsurilor, pentru perfecțio
narea, pe mai departe, a muncii lor 
organizatorice, organizațiile de partid 
din municipiul nostru vor aduce o 
contribuție și mai valoroasă la în
făptuirea sarcinilor puse de condu
cerea partidului, vor participa și 
mai activ la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

rocedeul folosit de MÂR- 
GĂIANU MIRCEA din 
Vulcan pentru a-,și în- 

diverse sume de bani,

dul acesta se va lăsa convins. 
Altfel „porția" se va repeta.

cuțitul. Așa a făcut 
și cu *alți cetățeni, 
însă
bări.
timp
gratii

l-a luat miliția 
Așa s-a făcut 
de 3 LUNI 
in căutare

cu N. A. 
Intr-o zi 
la între- 

că acum 
sta dupăva

unui răspuns.
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n anul 1967 BODESCU 
TOADER din Vulcan a 
fost obligat să plăteas

că lunar cite 300 lei cu titlu 
de pensie de întreținere pen
tru fiul său Liviu. Dar, a re
fuzat să se supună acestei o- 
bligații. Drept urmare a fost 
condamnat LA 6 LUNI iNCHI- 
SOARE PENTRU ABANDON. 
Cu toate acestea nu a învățat 
nimic și a peiseverot în încă- 
pățînare.

Acum, a primit 1 AN ÎNCHI
SOARE pentru aceeași infrac
țiune. Poate că totuși, de rîn-

părea destul de sigur; pen
tru sumele încasate de la 
cetățeni întocmea chitanță 
doar într-un singur exemplar 
pe care trecea suma reală. Pe 
celelalte două exemplare însă 
trecea sume cu mult mai mici, 
iar diferența o băga frumușel 
în buzunar. Pină la urmă a fost 
băgat și el la răcoare pe 
TIMP DE UN AN. Ceea ce în
seamnă că procedeul respec
tiv n-a fost deloc prea sigur.

MUNTEANU MARCU din
Petrila, avea se vede o 
plăcere deosebită ca să 

lovească ori să amenințe cu

l
I

“I
I

it

Prețul unui abonament este de 8 Iei lunar, 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna mai se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

I
II

SPORT SPORT SPORT
Schi

stinaș (Petroșani), Zoltan Toth 
(Petroșani).

Pe echipe, victoria a revenit 
Școlii sportive din Petroșani cu 
22 de puncte, cu toate că repre
zentativa școli; a fost lipsită

19 Cupa Școlii sportive Petroșani"
in masivul Paring, sîmbătă 

și duminică, au răspuns prezent 
la invitația Școlii sportive din 
Petroșani, pentru ultimul con
curs de schi al sezonului, 
vii de la Liceul cu program 
Cjal de schi din Predeal 

dinvii Școlii sportive 
localitate.

Pirtia amenajată 
Paringul mic a

ele- 
spe- 
ele- 

aeeeași
ți

pe vîrtul 
măsurat 250 

m și a numărat 38 porți, con
cursul bucurîndu-se de o zăpa
dă bună și de condiții atmos
feric® dintre cele mai prielnice.

Iată și rezultatele tehnice ob
ținute în cele două zile, In pro
ba de slalom special : eopii II : 
Ileana Vladislav și Iosif Krach- 
tus (Petroșani); copii I: Vergilia 
Coman și Mihai Mânu (Petro
șani); junioare I: Angela Ma
nele (Predeal), Oc’ille Krachtus 
(Petroșani), Corina Litoiu (Pe
troșani); juniori I: Octavian 
Fasth (Predeal), Dan .Țigan (Pre
deal), Nicolae Darie (Petroșani); 
junioare II: Maria Roșculeț 
(Predeal), Nelida Vclcsov (Pe
troșani); juniori II: Aurel ,Co-

Probabil că BALA FRAN- 
CISC din Lupeni o 
- ■ - dacă va

va putea 
cap. Lua 

lui natală cu cite 
și îl revindea cu 
pe atît. Frumoasă a- 

Nu tot

cre- 
face 
im- 
din
7-8 

încă

zut că 
speculă cu vin, 
bâta lumea de 
comuna 
lei litrul 
aproape 
facere ! 
s-a dovedit a fi 
adus nici mai 
puțin decit 2 (DOI) ANI închi
soare. O așa frumoasă afacere 
nici nu-i putea aduce un cîștig 
mai grozav.

atît de frumos 
finalul care i-a 
mult nici mai

N. Gh.

i
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

B

de aportul substanțial al eleve
lor Gabriela Leib și Viorica 
Hupca, aflate la Sinaia la pre
gătirile lotului național de ju
nioare.

laeob IMLING

Azi, etapă în cadrul Campionatului 
diviziei A de fotbal

Astăzi va avea loc o nouă etapă contînd pentru campio
natul diviziei A la fotbal. In Capitală, pc stadionul „23 Au
gust", se va desfășura, cu începere de Ia ora 16,30, meciul 
dintre echipele Rapid și Universitatea Craiova. Iată jocurile 
care se vor disputa în țară : Universitatea Cluj — Dinamo 
București; Politehnica Iași — C.F.R. Cluj; F.C. Argeș Pitești 
— U.T. Arad; Sport Club Bacău — Jiul Petroșani; Steagul 
Roșu Brașov — Crișul Oradea; A.S.A. Tg. Mureș — Steaua; 
Farul Constanța — Petrolul Ploiești.

Stațiile noastre de radio vor transmite aspecte de Ia 
aceste meciuri, cu începere de Iu >ra 16,15, pe programul I.

(Agerpres)

CĂRBUNELUI
PETROȘANI

organizează, în ziua de 28
aprilie 1972, concurs (examen) 
pentru ocuparea următoarelor

posturi vacante

tor
e

î
1

1

post dj inginer principal constructor
post de inginer sau subinginer construc

post de tehnician constructor
O 1

lucrări de construcții-montaje suprafață
post de tehnician electromecanic pentru

Condițiile de participare la concurs sînt cele 
prevăzute în Legea nr. 12/1971, pentru centrale 
economice.

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot primi zilnic la 

serviciul personal din C.C.P.

Mica publicitate
V1ND Skoda 1000 MB, gri, perfectă stare. Vineri, 21 a- 

prilie 1972, orele 14—18, parcarea din piața Victoriei Petro
șani.

PIERDUT legitimație «ie serviciu pe numele Dirnea Ma
ria, eliberată de Oficiul P.T.T.R. Petroșani. O de< Iar nulă.
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, din 18 aprilie 1972, 
cu privire la vizita tovarășului

Nicolae Ceaușescu în unele țări africane

VIAȚA
■

Ședința Comitetului Executiv
al C, A. E. IR.

Conferința U.N.C.T.A.D.
Plenara Comitetului

Partidului Comunist Român a luat 
Cunoștință cu deosebită satisfacție 
de activitatea desfășurată de secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
de delegația română, în cadrul vi
zitelor efectuate, între 11 martie și 
6 aprilie 1972, în Republica Alge
riană Democratică și Populară, Re
publica Africa Centrală, Republica 
Populară Congo, Republica Zair, 
Republica Zambia, Republica Unită 
Tanzania, Republica Democratică 
Sudan și Republica Arabă Egipt.

Moment dc o deosebită însemnă
tate în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre Republica Socialistă România și 
țările africane, vizita constituie o 
manifestare fără precedent a poli
ticii externe a partidului și statu
lui nostru dc solidaritate cu țările 
care au scuturat jugul colonial, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
toate popoarele angajate în lupta 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru progres, securitate 
și pace în lume.

Plenara aprobă pe deplin rezul
tatele vizitei, acordurile și înțele
gerile convenite în direcția dezvol
tării relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
dintre România și țările vizitate și 
stabilește să se întreprindă toate mă
surile necesare pentru traducerea lor 
în viață, în interesul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

A

Central al Ministerele 
mice vor 
ror prevederilor referitoare la dez
voltarea cooperării cu aceste țări în 
domeniile convenite — minier, geo
logic, metalurgic, forestier, agricol, 
industrial, comercial, al transportu
rilor etc. — și vor lua măsuri pen
tru crearea și funcționarea societă
ților economice mixte în sectoarele 
stabilite.

Avînd. în vedere că toate ță
rile vizitate au solicitat să tri
mită în România un număr mai 
mare de tineri la studii, Plena
ra 
te

și organizațiile econo- 
asigura îndeplinirea tutu-

Comitetului Central hotărăș- 
majorarea numărului de bur

se pentru învățămîntul superior 
mediu. De asemenea, multeȘi

țări au exprimat dorința ca un 
număr mai mare de specialiști 
români să lucreze în aceste țări 
în domeniul asistenței tehnice, 
în învățămînt și ocrotirea sănă
tății; Plenara hotărăște, să fie 
satisfăcute aceste cereri prin 
trimiterea unui număr mai ma
re, decît în prezent, de specia
liști, de cadre didactice, medici 
și personal sanitar. Aceasta va 
constitui o manifestare vie a 
solidarității dintre România Și 
țările africane.

Pentru coordonarea Și urmă
rirea realizării în bune condi
țiuni și la timp a complexului 
de măsuri vizînd înfăptuirea a- 
cordurilor și înțelegerilor înche
iate, Plenara stabilește înfiin
țarea Comisiei de Stat pentru 
coordonarea cooperării economi
ce și tehnico-științifice cu țările 
africane.

Plenara hotărăște să se ia toa
te măsurile pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie șl colabo
rare dintre Partidul 
Român și partidele politice 
ducătoare din aceste țări, 
toate forțele progresiste 
antiimperialiste, pentru 
tensificarea ajutorului 
tic, diplomatic și 
acordat popoarelor 
cărilor de eliberare 
care luptă împotriva dominației 
coloniale. Plenara recomandă 
Frontului Unității Socialiste, U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
Consiliului Național al Femeilor, tu
turor organizațiilor de masă și ob
ștești din țara noastră să-și extindă 
legăturile cu organizațiile similare 
din țările africane; dc asemenea, Li
ga română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa să-și inten
sifice activitatea în vederea crește
rii contribuției sale la adîncirea re
lațiilor prietenești cu popoarele din 
Africa.

Plenara dă o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de tovarășul 
Nicolac Ceaușescu, contribuției sale 
deosebit de valoroase în promovarea 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. Plenara — aprobînd 
în manimitate rezultatele vizitei — 
își exprimă convingerea că ea slu
jește intereselor poporului român și 
ale popoarelor țărilor africane, inte
reselor tuturor forțelor antiimperia
liste, cauzei generale a socialismului 
și păcii în întreaga lume.

Comunist 
con- 

cu 
: și 

in- 
poli- 

material 
și miș- 
națională

MOSCOVA 111 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite ; La 18 aprilie, la 
Moscova, au început lucrările 
celei de-a 57-a ședințe a Comi
tetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
La lucrări iau parte .reprezen
tanții permanenți în Comitetul 
Executiv al Consiliului, vicepre
ședinți ai guvernelor din Repu
blica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană,

Republica Populară Mongolă, 
Republica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară, Uni
unea Sovietică, precum și M. 
Orlandici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia.

Din Republica Socialistă Ro
mânia. la lucrări participă to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte.al Consiliului de 
Miniștri.

Opinia publică internațională 
condamnă bombardamentele americane 

asupra R. 0. Vietnam

GUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

PEKIN 18 (Agerpres). — Tran 
Binh, însărcinatul cu afaceri a. i. 
al ambasadei Republicii Vietnamu
lui de Sud la Pekin, a organizat o 
conferință de presă în cadrul căreia 
a prezentat conținutul apelului C.C. 
al F.N.E. și G.R.P. din Vietnamul 
de sud în legătură cu escaladarea 
agresiunii imperialismului S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez. Du
pă cum relatează agenția China 
Nouă, Tran Binh a subliniat că 
noua etapă de escaladare a războiu
lui de agresiune nu va putea salva 
de la faliment politica S.U.A. de 
„vietnamizare" a războiului și nici 
nu va putea evita noi și mai mari 
înfrîngcri ale agresorilor americani. 
Ripostînd cu hotărîre la atacurile 
agresorilor, a arătat el, forțele ar
mate și populația R. D. . Vietnam 
au doborît peste 50 de avioane mi
litare americane, printre care 5 
bombardiere strategice „B->2“. In 
încheiere, el a exprimat voința na
țiunii vietnameze de a continua lup
ta pentru 
perialiști.

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Demonstrațiile de protest împo
triva noilor acte de escaladare a 
războiului din Vietnam — anunță 
agențiile americane U.P.I. și Asso
ciated Press — s-au intensificat în 
Statele Unite cuprinzînd aproape 
toate centrele importante de pe în
treg teritoriul american. In afara 
acțiunilor organizate luni la New 
York, Washington, San Francisco, 
Chicago, și la o serie de baze mi
litare, grupările pacifiste din Statele 
Unite au lansat apeluri pentru ini
țierea unor ample manifestații în 
cursul acestei săptămâni. Liderii or
ganizațiilor studențești au adresat 
un apel la greva națională studen
țească, care urmează să aibă loc 
vineri, pentru a determina guvernul 
să pună capăt războiului din Viet
nam.

★

SANTIAGO DE CHILE 18. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : In cadrul lucrări
lor celei de-a IlI-a Conferințe 
U.N.C.T.A.D., au continuat luările 
de cuvînt ale unor șefi de delega
ții. Șeful delegației Iugoslaviei, An
ton Vratușa, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, a arătat 
că tendințele noi, care se manifestă 
în 
un 
țiilor economice și financiare, 
ceastă reuniune — a spus el — 
chemată să solicite, în împrejurări 
internaționale schimbate, deplina 
participare a țărilor în curs de dez
voltare la soluționarea problemelor 
economice internaționale, concepute 
pe plan universal". Anton Vratușa 
a relevat importanța respingerii teo
riilor care neagă faptul că indus
trializarea este calea spre progres, 
spre ruperea cercului vicios al sub
dezvoltării. Soluționarea problemeloi 
dificile cu care sînt confruntate ță
rile în curs dc dezvoltare are o 
mare prioritate — a subliniat el — 
nu numai pentru învingerea sub
dezvoltării, ci și pentru dezvolta
rea ulterioară, pozitivă, a relațiilor 
internaționale, pentru pace și secu
ritate în lume.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Republicii Zair, Ketcbi Moyidba 
Nondjolonba, a arătat că piețele ță
rilor industrializate sînt din ce în 
ce mai puțin accesibile pentru pro
dusele țărilor în curs de dezvoltare. 
Republica Zair lansează către toate 
țările participante un apel pentru 
concretizarea, în acorduri eficiente, 
a propunerilor cuprinse în declara
ția de la Lima privind accesul mai 
lesnicios al produselor exportate de 
țările în curs de dezvoltare pe pie
țele țărilor dezvoltate. Despre co
relația organică dintre impulsiona
rea dezvoltării economice în întrea
ga lume și instaurarea unei păci

creaviața internațională, pot 
nou cadru reglementării rela-

„A- 
este
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nul dc stat; planul putea fi reali
zat mai ușor, chiar cu mai puțină 
muncă, respectîndu-se orarul de lu
cru în întreprinderi, dacă se luau 
măsuri pentru o mai bună organi
zare a activității, pentru rezolvarea 
la timp a problemelor de aprovizio
nare tehnico-materială. E necesar ca 
pe viitor să se introducă un con
trol mai ferm în această direcție. 
Este necesar ca miniștrii să manifes
te inițiativă, dar în același timp să 
țină seama și dc părerea altora, de
oarece avem mulți specialiști de va
loare în toate domeniile de activi
tate; acolo unde se procedează ast
fel rezultatele sînt bune. In această 
ordine de idei vreau să vă reamin
tesc că la punerea în funcțiune a 
multor utilaje aduse din străinătate 
a trebuit să intervină specialiștii 
noștri; ei au dat soluțiile pentru ca 
acestea să funcționeze la toți para
metrii, după ce timp îndelungat spe
cialiștii străini n-au reușit să asi
gure funcționarea acestora conform 
obligațiilor contractuale. Avem cu 
adevărat buni specialiști dar ei tre
buie folosiți; trebuie să apelăm la 
ei și nu să fugim în străinătate ime
diat ce se ivesc anumite greutăți 
așa cum fac din păcate încă uncie 
ministere. Concluzia care trebuie tra
să este aceasta ; să obligăm ministe
rele, organele economice, de stat, să 
acționeze pentru punerea în valoare 
a forțelor și capacităților proprii.

Așa după cum s-a stabilit în ple
nară, în cursul lunii iulie va avea 
Soc Conferința Națională a partidu- 
ui care va dezbate importante pro-

------------- -----„...e a 
noastre naționale, ale

- [-------------------- l-

bleme ale dezvoltării calitative 
economiei 
construcției socialismului. Conferința 
Națională va reprezenta fără îndo
ială un moment important pentru 
perfecționarea în continuare a acti
vității partidului și statului nostru 
pentru îmbunătățirea conducerii ac-

tivității economice, a organizării so
cietății, a întregii opere dc edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

In ce privește măsurile organiza
torice adoptate de plenară — mă 
refer la sancțiuni, la excluderi și e- 
liberări din funcții — aș dori să 
menționez că ele au fost impuse 
de comiterea unor abateri de către 
unii tovarăși, incompatibile cu cali
tățile pe care le-au deținut. Aș dori 
ca aceasta să constituie nu un fapt 
divers, ci un prilej de analiză se
rioasă a felului în care fiecare mem
bru al Comitetului Central își înde
plinește atribuțiunile, se comportă 
în toate domeniile de activitate. Ca
litatea de membru al acestui organ 
suprem de partid — avînd în ve
dere rolul de forță conducătoare al 
partidului nostru — impune obli
gații serioase, inclusiv în ce privește 
comportarea, felul de viață. Este ne
cesar să se înțeleagă bine faptul 
că vom face totul pentru a asigura 
respectarea cu sfințenie a acestor 
îndatoriri, a criteriilor care stau la 
baza activității partidului nostru, a 
conducerii sale. Vreau să fie clar, 
să ne înțelegem bine, că fiecare, a- 
colo unde este pus, are obligația de 
a lua toate măsurile pentru a uni 
colectivul în vederea soluționării co
respunzătoare a sarcinilor. Nimeni 
nu are voie să treacă peste proble
me, să le mușamalizeze, pentru că, mai 
devreme sau mai tîrziu, ele tot apar, 
și atunci pot avea consecințe mai 
grele. Trebuie să dăm dovadă de 
răspundere, să nu admitem nici un 
fel de abuz; dacă trecem ușor pe 
lîngă lucruri, acestea se agravează, 
produc efecte dintre cele mai dău
nătoare. Nu am dori să avem stări 
de lucruri negative, dar atunci cînd 
apar nu putem trece nepăsători peste 
ele. Fac apel la membrii Comite
tului Central, la primii secretari să 
înțeleagă că este necesar să acorde 
mai multă atenție muncii activiști
lor de partid, sprijinirii lor, luînd

încădc la început, atunci cînd apar 
unele neajunsuri, măsurile necesare 
pentru a-i ajuta în muncă, astfel 
îneît să-și îndeplinească sarcinile în 
cît mai bune condițiuni.

Nu mai vreau să mă refer la 
măsurile de îmbunătățire a re
partizări; muncii în cadrul con= 
ducerii de partid — aceasta 
constituie preocuparea noastră 
permanentă — trebuie să că
utăm neîncetat să repartizăm 
bine forțele pentru a putea cu
prinde și soluționa corespunză
tor sarcinile pe care le avem. A- 
cesta este sensul pe care îl au 
măsurile luate astăzi în legătu
ră cu guvernul și Comitetul 
nostru Central.

De altfel, ne gîndim ca la 
Conferința Națională, în spiri
tul celor hotărîte la plenara de 
acum un an, să concretizăm 
mai bine principiul ca periodic 
— desigur, perioadele depinzînd 
de la caz la caz — tovarășii să 
treacă prin diferite munci; acti
viștii de partid să lucreze în 
munci 
tii de 
munci 
forma cadre conducătoare 
stare să înțeleagă și să soluțio
neze problemele tot mai com
plexe pe care le ridică viața, 
conducerea societății moderne 
de astăzi. In acest sens trebuie 
privite măsurile pe care le-am 
luat astăzi în plenara Comite
tului Central, în vederea redis
tribuirii cadrelor în diferite do
menii de activitate.

Consider că toate aceste mă
suri, hotărîrile plenarei noastre 
de astăzi vor exercita o influ
ență pozitivă în întărirea auto
rității, a rolului de conducător 
al partidului. Aceasta ne va per
mite să desfășurăm în 
condițiuni activitatea 
pentru îndeplinirea 
puse de Congresul al 
Partidului. (Aplauze puternice).
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Declarația Guvernului Republicii

împotriva Republicii Democrate Vietnam
Guvernul român, opinia pu

blică din România au luat cu
noștință cu sentimente de pro
fundă îngrijorare și condamnă 
cu toată hotărîrea noile atacuri 
declanșate recent de aviația și 
de flota americană asupra teri
toriului R.D. Vietnam, precum 
și bombardamentele masive a- 
supra capitalei R.D. Vietnam, 
Hanoi, asupra Haiphongului, a 
unor obiective industriale, carti
ere populate din aceste orașe, 
care au provocat distrugeri de 
bunuri materiale și numeroase 
victime în rîndurile populației.

Aceste noi acte de război ale 
Statelor Unite împotriva R. D. 
Vietnam — stat socialist, inde
pendent și suveran —.reprezin
tă un nou atentat la adresa po
porului vietnamez, agravează în 
mod deosebit situația din Viet
nam și Indochina și creează un 
grav pericol pentru pacea lumii. 
Ele constituie, totodată, o viola-

re flagrantă a Acordurilor- dc la 
Geneva din 1954, o nesocotire a 
cerințelor îndreptățite ale opi
niei publice mondiale ca Statele 
Unite să pună capăt oricăror 
acte de război, contravin decla
rațiilor guvernului american cu 
privire la încetarea bombarda
mentelor în Vietnam și încalcă 
principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Noile acte agresive ale S.U.A. 
intervin într-un moment cînd 
popoarele din întreaga lume 
așteaptă găsirea unei soluții po
litice pentru a se pune capăt 
războiului din Vietnam și Indo
china.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român, 
care s-au aflat întotdeauna de 
partea poporului vietnamez în 
lupta lui dreaptă pentru apăra
rea independenței, suveranității 
și integrității teritoriale, pen
tru salvarea ființei sale națio
nale, cer încetarea imediată și

completă a bombardamentelor, 
a oricăror acțiuni militare în
dreptate împotriva Republicii 
Democrate Vietnam și reluarea 
neîntîrziată a convorbirilor de 
la Paris în problema Vietnamu
lui.

Republica Socialistă România 
se pronunță cu fermitate pentru 
retragerea imediată și definiti
vă a tuturor trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor din Indochina, 
pentru respectarea dreptului sa
cru al popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî soarta în mod liber, fără 
nici un amestec din afară.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, poporul român își re
afirmă deplina solidaritate și 
întregul sprijin cu lupta dreap
tă a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Indochina 
pentru libertate, independență 
și suveranitate, pentru cauza 
progresului și păcii în lume.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon 1 1662
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18 (Agerpres). — Intr-o 
rostită în Parlament,

DELHI 
cuvântare
Swaran Singh, ministrul de externe 
al Indiei, a condamnat recentele a- 
tacuri ale aviației americane împo
triva teritoriului R. D. I ietnam și 
a cerut S.U.A. sa revină la masa 
tratativelor de la Paris,

OTTAWA 18 (Agerpres). ■— Gu
vernul canadian regretă reluarea 
bombardamentelor asupra 
Hanoiului și a Haiphongului 
Vietnamul de nord, a declarat mi
nistrul de externe canadian, Mitchell 
Sharp, în cursul unei conferințe de 
presă. Șeful diplomației canadiene 
a arătat, pe de altă parte, că aceas
tă problemă nu a fost evocată în 
cursul convorbirilor prilejuite de vi
zita președintelui Nixon la Ottawa, 
întrucît „poziția adoptată de Cana
da este foarte clară și nu se simte 
nevoia să fie reafirmată".

durabile, a vorbit șeful delegației 
din Nigeria.

Discursul lui Paul Martin, șeful 
delegației canadiene, a schițat con
textul internațional al acelei de-a 
treia conferințe U.N.C.T.A.D., men- 
ționînd în acest sens, trei factori 
stimulatori ai activității acestei or
ganizații : obiectivele pe care le ur
mărește conferința concordă cu o- 
biectivele generale ale Națiunilor 
Unite pentru cel de-al doilea de
ceniu al dezvoltării și cu cele ale 
instituțiilor sale specializate; realis
mul abordării problemelor — expri
mat și în ordinea de zi a acestei 
conferințe — urmărindu-sc mai în- 
tîi căutarea dc soluții la diferite 
probleme concrete și nu numai re
medii globale; U.N.C.T.A.D. își 
desfășoară activitatea în condițiile 
unor noi evoluții internaționale de
terminate în mare măsură de acce
sul la independență al multor țări 
în curs de dezvoltare.

Șeful delegației Senegalului, Ba 
bakar Ba, a insistat asupra necesi
tății efortului fiecărei țări pentru 
industrializarea resurselor sale natu
rale și modernizarea producției a- 
gricole. Ministrul comerțului din 
Ceylon, Illangaratne Tikiri Banda, 
a pus în centrul expunerii sale ne
cesitatea valorificării, prin eforturi 
proprii, a potențialelor naționale, 
„singura salvare reală", pentru de
pășirea subdezvoltării.

Conducătorul delegației finlande
ze, Jussi I.innamo, ministru al co
merțului exterior, a spus : Doresc 
să reafirm încrederea în succesul 
cooperării internaționale. Pînă în 
prezent s-au obținut puține rezultate 
în efortul pentru învingerea subdez
voltării, iar decalajul existent între 
țările industrializate și cele în curs 
de dezvoltare a crescut. Guvernul 
finlandez, consideră că este necesară 
o acțiune dinamică, permanentă în 
acest scop. iar contribuția \ .

U.N.C.T.A.D. în cel de-al doilea 
deceniu al dezvoltării trebuie să fio 
dirijată în această direcție. Finlan
da împărtășește preocupările țări
lor în curs de dezvoltare în legă
tură cu comerțul lor exterior și va 
sprijini, aici, la U.N.C.T.A.D., și 
în alte organisme internaționale, e- 
laborarea unor acorduri și înțele
geri pentru norme echitabile în 
schimburile economice.

Din partea Iranului a luat cu- 
vîntul Ferreydoun Hoveida, repre
zentant permanent la O.N.U. Vor
bitorul s-a oprit asupra uneia din te
zele principale ale „Declarației de 
la Lima" și anume accelerarea dez
voltării pe calea unor reforme în 
structurile naționale și a propus o 
conferință ministerială în proble
mele transferului de tehnologie către 
țările în curs de dezvoltare

Reprezentantul Republicii Mali a 
reliefat, în cuvîntarea rostită, că 
dominația colonialistă a lăsat în ur
ma sa drama subdezvoltării. Țările 
care au suferit jugul colonial sînt 
confruntate, acum, cu un sistem ine
chitabil al 
Din partea 
se cere 
sară pentru aplicarea recomandărilor 
U.N.C.T.A.D.

Șeful delegației braziliene, a ros
tit un discurs cu foarte multe ac
cente critice la adresa ritmului lent 
al materializării principiilor preco
nizate și elaborate Ia conferințele 
anterioare. In domeniul sistemului 
monetar internațional, deciziile luate 
de un grup de țări — a spus el 
— : „x _..i rCprez;ntă 0

schimburilor economice, 
țărilor industrializate 

voința politică nece-

— nu numai „că nu reprezintă o 
soluție pentru criza generată de ele. 
Ceea ce este mai grav — toate de
ciziile au fost adoptate unilateral, 
de un grup de țări dezvoltate, fără 
să se fi trecut la o consul laie a- 
decvată cu țările în ciirs de dezvol
tare și fără să se fi ținut seama dc 
interesele acestora".

regiunii
din

VIETNAMUL DE SUD

Ofensiva forțelor patriotice 
continuă pe toate fronturile

VIETNAMUL DE SUD 18 (A- 
gerpres). — Ofensiva unităților 
F.N.E. din Vietnamul de sud, a- 
flată în cea de-a 19-a zi, continuă 
pe toate fronturile. In regiunea Pla- 
tourilor înalte, forțele F.N.E. au 
atacat baza americano-saigoneză 
„Yankee", care, împreună cu baza 
„Charlie", cucerită sîmbătă de for
țele patriotice, face parte din dis
pozitivul de apărare al orașului 
Kontum și al drumului spre lito
ralul Mării Chinei de Sud. Continuă 
asediul bazei „Bastogne" a cărei că
dere, apreciază agențiile de presă, 
ar antrena o reducere a perimetru
lui de apărare a orașului Hue, fa- 
cilitînd atacarea pozițiilor deținute 
de trupele regimului marionetă, a- 
flate într-o profundă stare de de
rută psihologică.

Ieri și astăzi au avut loc lupte 
violente între forțele patriotice și 
militarii saigonezi, sprijiniți de avia
ția americană. In pofida raidurilor 
efectuate dc bombardierele strategice 
„B-52" în zona eliberată din jurul

Da Nang-ului, în împrejurimile, ora
șului An Loc și în regiunea Platou- 
rilor Centrale, unitățile F.N.E. au 
supus unor puternice atacuri punc
tele întărite ale inamicului din pro
vinciile Quang Tri, Quang Nham, 

'in și Binh Long. In cursul 
24 de ore au fost, de a-

semenea, înregistrate atacuri ale for
țelor patriotice în jurul Saigonului. 
Poziții ale trupelor americano-saigo- 
neze au fost atacate de 
în cele patru provincii 
fluviului Mekong, dintre 
mai apropiată se află la 
capitala sud-vietnameză. 
suferă pierderi însemnate 
și tehnică de luptă. Potrivit agen
ției „Eliberarea", în ultimele zile, 
forțele F.N.E. au scos din luptă pe 
diferite fronturi un număr de peste 
3 200 militari inamici, au doborît 
53 avioane, au aruncat în aer 11 
depozite de muniții, capturînd im
portante cantități de arme și echi
pament militar.

patrioți și 
din Delta 
care cea 
70 km de

Inamicul 
în oameni
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Lucrările Comitetului O.N.U.
pentru decolonizare

LUSAKA 18 (Agerpres). — In 
capitala Zambieî și-a început 
lucrările Comitetul Organiza
ției Națiunilor Unite pentru de
colonizare. Aceasta este cea de-a 
doua etapă de lucru a Comite
tului, care, pînă acum, și-a ți
nut lucrările în capitala Gui
neei — Conakry. Comitetul va 
lua contact direct cu reprezen
tanții mișcărilor de eliberare 
națională din Angola și Mo- 
zambic. Cu același prilej va fi

analizată situația din Rhodesia 
și Namibia.

In cadrul primei ședințe, șe
ful delegației R.P. Chineze 
Cian Iun Kuan, și-a exprimat 
indignarea cea mai profundă 
față de bombardamentele efec
tuate de aviația portugheză a- 
supra unor sate din Tanzania. 
Șeful delegației chineze a de
finit aceste acte drept e „sfi
dare gravă la adresa mișcări
lor de eliberare națională din 
coloniile portugheze și a popoa
relor africane în general"

Congresul P. S. Austriac

dimi- 
Kreis-

VILLACH 18 — Corespon
dentul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite ! Marți au fost re
luate la Kongresshaus — ma
rea sală de festivități a 
lui Villach — lucrările 
de-al 21-lea Congres al 
dului Socialist Austriac.

In cadrul ședinței de 
neață, cancelarul Bruno
ky, președintele partidului So
cialist Austriac, a prezentat un 
amplu raport în care a încer
cat să definească profilul ideo
logic al partidului, sarcinile sa
le și modul cum concepe să le. 
realizeze.

In partea finală a raportului, 
Bruno Kreisky a abordat pe 
scurt și unele aspecte de poli-

tică externă. „Ne pronunțăm 
pentru ținerea unei conferințe 
asupra securității europene — a 
declarat președintele Partidului 
Socialist Austriac — pentru că 
nu putem renunța la confrun
tarea pașnică între puteri și 
state, pentru că numai în acest 
mod putem profita rapid de 
șansele existente într-o anumi
tă situație". Vorbitorul și-a ex
primat speranța că acordurile 
încheiate de R-F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și Polo
nia, care se află în prezent 
discuția Bundestagului, vor 
ratificate și că prin aceasta 
va crea o atmosferă care 
favoriza o dezvoltare pașnică în 
continuare. El a subliniat nece-

siitatea ca Organizația Națiuni
lor Unite să depună eforturi 
pentru dobîndirea unui carac
ter universal și, în acest sens, 
a salutat restabilirea drepturi
lor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite.

♦
REUNIUNEA

O. S. A.

în
fi
se 
va

AVIATICA 
aparținînd 

Africa Air- 
bord 96 pa-

catastrofA
Un aparat 

companiei „Fast 
wais“, avînd la
sageri și 11 membri ai echi
pajului, s-a prăbușit și a ars 
complet în timp ce decola 
de pe aeroportul internațio
nal din Addis Abeba, 
cursa spre Londra.

în

<ț> Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului Revo
luției al Algeriei, l-a primit 
Pe Abdul Fattah Ismail, se
cretar general al C.C. al 
Frontului Național a] Repu
blicii Democratice și Populare 
a Yemenului, aflat într-o vi
zită oficială în această țară.

In cadrul întrevederii au 
fost abordate probleme refe
ritoare la relațiile din(re ce
le două țări, precum și si
tuația din Orientul Apropiat.

o delegație sovietică și o de
legație irakiană, s-a căzut de 
acord să se extindă conside
rabil lista mărfurilor ce con
stituie obiectul schimburilor 
comerciale ale celor două țări

schimb mărfuri de export tra
diționale irakiene printre ca
re cereale, curmale, piele, 
precum și țiței, tutun.

<> Vicepremierul Consi
liului de Stat al R.P. Chine
ze, Li Sien-nien, și alte per
soane oficiale au avut o în
trevedere cu delegația econo
mică guvernamentală a R.S.F. 
Iugoslavia condusă de Muha- 
med Hadjici, secretar fede
ral pentru comerțul exterior. 
A avut loc o convorbire prie
tenească — informează agen
ția China Nouă. .1,

<§> In urma convorbirilor 
desfășurate Ia Bagdad între

—--------- ,

Un proiect dc convenție 
împotriva poluării mărilor 
a fost adoptat de 29 de țări 
participante la o conferință 
internațională care a avut loc 
în capitala Islandei.

Comunicatul final, dat pu
blicității la încheierea lucră
rilor, precizează că proiectul 
prevede interzicerea deversă
rii în apa mărilor a rezidu
urilor industriei de mase plas
tice și a altor produse care 
conțin mercur, clor, cadmiu, 
.precum și a reziduurilor pro
venite de la exploatările pe
troliere.

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— La Washington au fost relu
ate, pe comisii, lucrările Adu
nării Generale a Organizației 
statelor americane.

In comisia juridică și politi
că, prezidată de ministrul cos- 
tarican de externe, Gonzalo Fa
do, a început examinarea unui 
proiect de rezoluție, prezentat 
de Uruguay, prin care se cere 
organizației să reafirme și să 
întărească, prin activitatea sa, 
principiile neintervenției în tre
burile interne ale statelor și cel 
al dreptului la autodeterminare 
al popoarelor.

Alte două comisii — cea pen
tru probleme economice și soci
ale și cea pentru probleme ști
ințifice și culturale — au înce
put discuțiile pe marginea unui 
proiect privind crearea unui 
centru interamerican al pescui
tului și, respectiv, examinarea 
unui raport anual al consiliului 
interamerican pentru educație, 
știință și cultură. Concluziile 
comisiilor vor fi discutate în 
cursul ședințelor plenare ale A- 
dunării Generale a O.S.A., pro
gramate joi și vineri.

Evoluția navei 
„Apollo-16“

HOUSTON 18 (Agerpres). — 
Un al doilea incident a avut loc, 
marți dimineața, la bordul navei 
spațiale „Apollo-16", după cel 
reprezentat de deteriorarea stra
tului de vopsea de protecție ter
mică a modulului lunar „Orion". 
(De altfel, acest proces continuă, 
dar centrul de control de la 
Houston a afirmat că nici în ca
zul în care întreaga suprafață a 
modulului ar ajunge decojită, mi
siunea nu va fi compromisă). De
reglarea de marți dimineața a fost 
delectată de Ken Mattingly, pilo
tul cabinei de comandă, în mo
mentul în care controla sistemul 
de ghidare automată a acestei 
părți a trenului spațial. încercând 
să manevreze nava spațială în 
sensul reglării sistemului de ghi
dare după poziția Soarelui și 
stelelor, el a raportat la Houston 
blocarea platformei sistemului a- 
mintit. Instrucțiunile transmise de 
controlorii de la sol s-au dove
dit inutile timp de 18 minute, în 
cele din urmă Mattingly reușind 
să o deblocheze și să acorde sis
temul de ghidare în raport cu 
poziția aștrilor amintiți. Defecțiu
nea putea să afecteze serios buna 
desj, ișurare a zborului, întrucît 
platforma de navigație, controlată 
de un giroscop, și care se rotește 
liber, în funcție de poziția stele
lor, constituie elementul de re
ferință pentru astronauți și pen
tru controlorii de la Houston în 
vederea determinării exacte a lo
cului. unde se află nava.

Incidentul a provocat amina- 
rea cu două ore a programului 
de odihnă al zilei de marți. A- 
cesta s-a desfășurat, totuși, nor
mal, mai ales după asigurările da
te de centrul de control că totul 
se va desfășura conform progra
mului. (Defecțiuni similare au fost 
înregistrate și în cazul unora din
tre misiunile anterioare. Cei trei 
astronauți, Young, Duke și Mat
tingly, au fost treziți marți sea
ra, la ora 16,30 de minute (GMI).

— transmite agenția TASS.
Partea sovietică va livra I- 

rakuluj diferite mașini și uti
laje, materiale de construc
ție, automobile și va primi în

& Președintele Houari Bou- 
mediene va face o vizită o- 
ficială în Tunisia între 20 și 
26 aprilie, la invilația șefului 
statului tunisian, Ilabib Bour- 
guiba — s-a anunțat în ca
pitala algeriană.

0 scrisoare de protest adresată de 
Iordania secretarului general al OJJ,

NAȚIUNILE UNITE 18 (A- 
gerpres). — Reprezentantul 
Iordaniei la Națiunile Unite, 
Abdul Hamid Sharaf, a adre
sat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, o scri
soare în care protestează îm
potriva „Noilor măsuri de exj 
pulzare forțată a unor cetățeni

arabi din teritoriile ocupate de 
Israel". In scrisoare sînt cita
te numele a 14 persoane — ma
joritatea tineri — care au sosit, 
recent, în Iordania, după ce au 
fost expulzate de pe malul occi
dental al Iordanului și din re
giunea Gaza.
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