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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

Ședința Comitetului Executiv
al C. C. al P. C. R.

In ziua de 9 mai 1972, a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți conducători 
ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a dezbătut și adoptat „Programul 
de măsuri privind dezvoltarea schimburilor comerciale Ș> 
cooperării economice și tehnico-științifice a Republicii So
cialiste România cu țările din Africa", elaborat Pe baza 
hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 1972.

In continuare, a fost analizată activitatea desfășurată 
de Ministerul de Interne pentru combaterea infracțiunilor 
în dauna avutului obștesc. Comitetul Executiv a dat o 
apreciere pozitivă activității organelor Ministerului de 
Interne, procuraturii și justiției în domeniul prevenirii 
și combaterii acestor infracțiuni. Au fost stabilite măsuri 
în vederea îmbunătățirii continue a muncii lucrătorilor 
acestor organe, a pregătirii politice și profesionale, a edu
cării lor în spiritul respectării neabătute a cerințelor lega
lității socialiste. Au fost stabilite, de asemenea, măsuri 
pentru întărirea controlului de partid asupra activității 
judiciare precum și pentru perfecționarea 
vigoare

Comitetul Executiv ai C.C. al P.C.R. a 
tărirea privind sărbătorirea a 25 de ani de

legislației în

adoptat „Ho
ta proclama-

rea Republicii Populare Române", care prevede ca aceas
tă dată importantă din istoria contemporană a patriei să 
fie întimpinată cu o susținută muncă politică și educativă 
pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea obiec
tivelor planului economic, a sarcinilor social-culturale pe 
acest an și pregătirea înfăptuirii în bune condițiuni a pla
nului pe anul 1973, pentru transpunerea în viață a vastu
lui program de activitate ideologică-politică, de educație 
comunistă, adoptat de plenara C.C, al P.C.R. din noiem
brie 1971.

Acestei aniversări îi vor fi dedicate lucrări privind 
istoria patriei și a Partidului Comunist Român, lucrări 
literare, muzicale, cinematografice și de artă plastică: se 
vor organiza ample manifestări cultural-artistice, o sesiu
ne științifică, expoziții jubiliare și alte activități menite 
să redea semnificația istorică pentru destinele poporului 
român a actului revoluționar din decembrie 1947, profun
dele transformări petrecute în viața poporului nostru în 
cei 25 de ani de la proclamarea Republicii. Hotărîrea pre
vede ca întreaga activitate politico-educativă care va a- 
vea loc să se desfășoare sub semnul pregătirii Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist Român și a înfăptu
irii hotărîrilor sale.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat propune
rile cu privire Ia realizarea unor lucrări de investiții pre
văzute a fi puse în funcțiune în actualul cincinal și a 
soluționat probleme ale activității curente.

Convorbiri între delegația Partidului
Comunist Român condusă de tovar ășul 

Nicolae Ceaușescu și delegația4

Partidului Muncii din
condusă de Andre van

Marți, după-amiază, au avut 
loc convorbiri între delegația 
Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
delegația Partidului Muncii din 
Olanda, condusă de Andre van 
der Louw, președintele partidu
lui.

Din partea olandeză au parti
cipat Joop den Uyl, șeful 
grupului parlamentar al parti
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Ipostaze ale ascensiunii

dului, Relus ter Beck, membru 
al Comitetului executiv, secre
tar cu problemele internațio
nale Hans Kombrink și Jan 
Naghel, membri ai Comitetului 
executiv, Hans Ouwerkerk, se
cretar cu probleme organizato
rice, Harry van den Bergh, ad
junct al secretarului cu pro
bleme internaționale, iar din 
partea română au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C al P.C.R., Emil Dră- 
gănescu și Ștefan Voitec, 
membri ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., losif Banc, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R,. Miron Constantinescu și

Olanda
der Louw
Mihai Dalea, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C .al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
al C.C. al P.C.R.

Convorbirile, desfășurate în- 
tr-o ambianță de cordialitate, 
s-au referit la unele probleme 
de interes comun privind situa
ția politică din “ 
lume, mișcarea 
internațională, 
făcut informări 
vind activitatea P.C.R. și P.M.O.. 
reliefîndu-se deopotrivă, dorin
ța de a dezvolta relațiile amica
le dintre cele două partide co
respunzător intereselor popoare
lor român și olandez, cauzei în
țelegerii, cooperării și securită
ți internaționale,

Europa și din 
muncitorească 

Totodată, s-au 
reciproce pri

A

In spiritul eticii și
echității socialiste

Să practicăm
un comer j
corect,
civilizai

O recentă analiză tăcută de 
Comisia economica a Comite
tului municipal de partid asu
pra pagubelor sâvîrșite în dau
na avutului abștesc a scos în 
evidență faptul că — deși față 
de anii trecuți s-a înregistrat o 
scădere a stării infracționale în 
acest domeniu — valoarea pa
gubelor și a soldurilor recupe
rate este încă ridicată. La sfîrși- 
țul anului 1971, de exemplu, e- 
xista un sold al pagubelor pe 
municipi în valoare de 4,5 mi
lioane lei. din care 2 milioane 
lei în sectorul comerțului de 
stat. Credem că și cei care răs
pund de acest sector de activi
tate vor fi de acord că două mi
lioane din patru milioane și ju
mătate adică aproape jumătate 
din pagubele cauzate avutului 
ebștesc pe municipiu este mult, 
dacă ținem seamă de ponderea 
pe care o reprezintă comerțul 
în economia municipiului. La 
sfîrșitul trimestrului I, numai în 
trei din organizațiile comercia
le — O.C.L. Alimentara, O.C.L. 
Industrial și T.A.P.L. — soldul 
pagubelor se cifra la 1 168 000 
lei.

Situația nu este nouă.
Despre pagubele create avu

tului obștesc în comerț s-a 
scris, s-a vorbit în repetate 
rînduri. S-au arătat și princi
palele surse : infracțiuni prin 
furturi, delapidări. înșelăciuni, 
neglijențe Mai puțin și nu în-

deajuns de accentuat s-a vor
bit însă de o cauză esențială : 
insuficienta răspundere a unora 
din cei cărora li s-a încredințat 
sarcina de a gospodări, de a 
păstra, de a apăra avutul ob
ștesc în comerț, preocuparea 
lor scăzută pentru a pune sta
vilă și a preveni furturile și 
sustragerile.

S-a arătat în repetate rînduri 
— și acesta este un 
cunoscut — că o 
sursă a prejudiciilor 
vutului obștesc în

adevăr re- 
principală 
cauzate a- 
comerț o 

constituie menținerea în acest 
sector. în diferite funcții, a u- 
nor elemente necinstite. Legea 
interzice categoric angajarea 
sau menținerea în unitățile co
merciale pe funcții de mînui- 
tori de gestiuni a unor elemen
te ou antecedente penale, care 
nu prezintă garanție morală și 
profesională. In aplicarea aces
tor prevederi legale pe plan 
municipal s-au luat măsuri ca
tegorice. s-au stabilit în acest 
sens și termene concrete, dar 
conducerile unor organizații co
merciale se îndură cu mare 
greutate să se despartă de li
nele elemente necinstite arhi
cunoscute. Se pune legitima în
trebare pe care o scriem cu li
tere majuscule : DE CE ? OARF 
NTJ SE GĂSEȘTE CU CINE 
SĂ FIE TNT,OCHIȚI ACEST!

(Continuare în pag. a 3-a)
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Inginerul Silviu Constantines
cu, șeful sectorului brichetaj de 
la preparația Petrila, nu e prea 
vorbăreț de felul său ori, da
că este, preferă să fie intrebat. 
Adeseori răspunde monosilabic 
- da, nu - , însă cuvintele sale 
sînt cizelate, șlefuite. Despre 
realizările secției pe care o con
duce îți vorbește cu o anume 
detașare, ajutîndu-se de lim
bajul cifrelor. Dar toate aces
tea pot forma și o ipoteză (ce 
se transformă, treptat, în ade
văr) cu sensuri ample •. cei 122 
de oameni, cîți se află în hale
le brichetajuluî, alcătuiesc un 
colectiv omogen în care cei re
fractari unor norme stabilite de 
viață și muncă, n-au ce căuta.

A prepara cărbunele este un 
proces delicat prin care, aces
ta se purifică căpătînd valorî 
superioare, sub o supraveghere

Ts.

(Continuare în pag. a 3-a)

Studentului minier de 
astăzi, inginerului și or
ganizatorului complexe
lor activități tehnico- 
economice de mîine, tre
buie să-i fie puse la dis
poziție cele mai adecva
te metode de cunoaște
re, mijloace de a pre
vedea și acționa în mod 
eficient.

Pentru împlinirea a- 
cestor deziderate, in 
programul de învăță- 
mint au fost recent in
cluse cursuri de cerce
tare operațională, sta
tistică, matematică cu 
aplicabilitate în produc
ție, utilizarea calculatoa
relor electronice, toate 
indicînd un efort nota-

bil de modernizare, de 
creare a premiselor ri
dicării în continuare a 
nivelului calitativ al ac-

ze mulți sînt înclinați să 
răspundă fără ezitare : 
proiectul de diplomă. In 
alegerea și în modul de

Studenți ai I. M. P 
în fața proiectului 

de diplomă

tivităfii miniere. Din 
multitudinea etapelor 
formării profesionale 
de-a lungul anilor de 
studenție, care este oare 
actul cel mai semnifica
tiv, cel mai definitoriu ? 
Iată o întrebare la ca-

tratare al acestuia sînt 
oglindite acumulările 
studiilor intense, căutări
le creatoare ale viitoru-

B. MIHAI
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Cadran nconomiu
Ono rarea randamentelor planificate, valorificarea exempiară

a resurselor fiecărei capacități de producție impun:

Concentrarea tuturor forjelor colectivului,

Ne-a surprins plăcut o afir
mație făcută, eu un ton. de si
guranță și deplină încredere, 
de cunoscutul șef de brigadă 
Aurel Cristea, de la sectorul I, 
E.M. Aninoasa i după ce ne-a 
pus la curent că în anumite 
perioade au avut „bai" cu linia 
de front, că la abatajele fron
tale s-a ajuns cu extragerea 
cărbunelui aproape de nivelul 
orizontului de bază și că, în a- 
ceastă situație, lungimea rosto
golurilor fiind foarte mică, s-au 
creat serioase dificultăți la în
cărcarea producției, din „să
răcie" de capacitate, vrednicul 
miner ne-a spus „eu mîna pe 
inimă" că „noi, mina, ne vom 
îndeplini planul anual, începînd 
chiar din această lună vom o- 
nora ritmic sarcinile care ne 
revin". „Pe ce vă bazați, tova
rășe Cristea ?" l-am întrebat. 
„Pe puterile noastre!" Am în
țeles că fundamentul certitudi
nii îl reprezintă potențialul li
man și tehnic de care dispune 
mina.

Am căutat să aflăm, însă, și 
de ce sectorul I al exploatării, 
în atîtea rînduri declarat frun
taș, are consemnată în bilanțul 
activității sale, restanța de pes
te 6000 da tone la volumul de 
cărbune extras de la începutul 
anului. Dintr-o discuție purtată 
cu factori de conducere ai co
lectivului în cauză, printre ca
re și tov. îng. Virgil Costinaș, 
șeful de sector, a reieșit că nu 
s-a asigurat în acest răstimp nu
mărul de posturi planificate în 
cărbune, că nu s-au creat toate 
condițiile necesare pentru reali
zarea randamentelor Ia fron
turi Dacă în anul trecut Ia 
frontale se raporta o realizare 
frecventă de 
post, în lunile 
anului curent,
muncii a scăzut, în medie, Ia 
circa 7,5 tone pe post.

Motivul invocat cum că la

terminarea unei felii și începe
rea alteia, lipsa unei .garnituri 
de susținere de rezervă ar pro
voca unele întreruperi păgubi
toare în cadența procesului pro
ductiv. pierzîndu-se cam 3000

mult decît zilele trecute puteau 
fi întîlniți pe rampa puțului 
auxiliar, Ia orizontul VIII, cea. 
150 de bucăți identice... Deci, 
măcar o garnitură „tampon" se 
poate crea I Că stîlpii n-ar fi

r

peste 8 tone pe 
de început ale 
productivitatea

de tone la fiecare „translație" 
de frontal, nu prea stă în pi
cioare. „Am fi ași (!) dacă am 
primi-o I", se exprima cineva. 
Sigur, se referea la echipamen
tul constituit din stîlpi SAGEM, 
pe care Centrala cărbunelui Pe
troșani, din rațiuni economice, 
nu-1 mai poate reînnoi, com
pleta, existînd suficientă rezer
vă de echipament de sus
ținere de proveniență autohtonă 
(U.U.M.P.). Atunci, ce împiedi
că conducerea sectorului să se 
îngrijească 
manență a 
stîlpi, gata revizuiți și reparați 
în atelierul 
unei situații aflate Ia serviciul 
metode din C.C.P. ne-a mijlo
cit constatarea că la 1 aprilie 
a.c. se găseau în magazia ex
ploatării nu mai puțin de 250 
de stîlpi ȘV.T-315. Și nu mai de

•
cei mai corespunzători ? Nu-i 
adevărat I In cadrul sectorului 
IV se găsesc în funcțiune trei 
frontale echipate cu stîlpi SVJ- 
315 și merg foarte bine. Mai e

nevoie și de alt argument ?
Organizarea internă bine 

chibzuită sub toate aspectele 
producției și ale muncii de zi 
cu zi, urmărirea responsabilă, 
neîntreruptă, eficientă a modu
lui cum prind viață măsurile 
elaborate pentru îmbunătățirea 
activității, pentru realizarea 
randamentelor preconizate — 
iată „parametrii" în care trebu
ie să se încadreze factorii răs
punzători de mersul firesc al 
procesului de extracție din ca
drul sectorului I, si nu numai 
de aici 1

Este nevoie să se manifeste 
mai multă preocupare pentru 
întărirea disciplinei, pentru sta
tornicirea unui climat favora
bil muncii rodnice în cadrul 
sectorului respectiv. Numai în 
luna martie s-au consemnat 30 
de angajați cu nemotivate între 
2 și 17 ! Mineri ca Alexandru 
Veg și Ioan Moț (care a fost și 
șef de schimb I) ce exemplu 
dau tovarășilor de muncă, lip
sind de la apelul brigăzii ? Tov 
Pavel Blaj, secretarul organiza-

Ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 2-a)
✓

de formarea în per- 
unei garnituri de

minei ? Consultarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe deputatul japonez 

Hideji Kawasaki
Marți, 9 

dimineții, 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe deputatul Hideji 
Kawasaki, președintele grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie Japonia — România, 
care face o vizită în țara noas
tră.

mai 1972 în cursul 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

In cadrul întrevederii, au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
dintre România și Japonia, su- 
bliniindu-se rolul parlamentari
lor din cele două țări în adînci- 
rea și extinderea acestor rela
ții, pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă dintre popoarele ro
mân și japonez.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

“TI

Ca prile jul aniversării 
Victoriei și a Zilei Independenței 

de stat a României

Depuneri de coroane 
de Hori la monumentele

eroilor din Capitalău

împlinirea a 27 de ani de la 
victoria asupra -fascismului și 
aniversarea Zilei Independenței 
de Stat a României au fost 
marcate, marți dimineața, de 
solemnitățile depunerii unor 
coroane de flori la Monumen= 
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici din Ca
pitală

La solemnități au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității
—■ r - - - - - ; ; ,A

încheierea lucrărilor 
Conferinței regionale a 

comisiilor naționale europene 
pentru U.N.E.S.C.O.

Socialiste, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihit
lerist, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucureștene.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, 
militari și alți membri ai 
lui diplomatic.

Pe platourile din fața 
montelor, companii militare și 
ale gărzilor patriotice au pre
zentat onorul.

In acordurile solemne ale im
nului dedicat celor ce și-au

atașați 
corpu-

monu-

(Conimuare în pag. a 4-a)

A Vl-a Conferință regională a 
comisiilor naționale europene 
pentru U.N.E.S.C.O., la care au 
participat reprezentanți din 31 
de țări europene și observatori 
din numeroase 
încheiat marți 
București.

Conferința a 
mandări privitoare lai sporirea 
contribuției și rolului comisiilor 
naționale la dezvoltarea coope-

alte țări, și-a 
lucrările la

adoptat reco-

ROMÂNIA SOCIALISTĂ ÎN IMAGINI SI FAPTE

Acolo unde
se plămă

dese
utilejele

CONSTANTIN BUȘOIANU, primbrichetator la sectorul 
prelucrare din cadrul preparațigi cărbunelui Petrila, con- 
trolînd calitatea amestecului de liant.

Foto î Emilian DOBOȘ
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Spectacol 
al actorilor

amatori 
din Lonea

O formație teatrală de amatori cu 
activitate fecundă, mereu susținută, 
se află la clubul sindicatelor din 
Lonea. Duminică, la ora 18, în sala 
de spectacole a clubului va avea loc 
premiera comediei „O zi de odih
nă" de Valentin Kateev. Noua' rea
lizare, aliată în aceste zile în faza 
ultimelor retușări, este rodul unei 
activități permanente și sistematice 
a actorilor amatori, care au format 
acum un nucleu stabil de iubitori 
ai teatrului. Treptat, posibilitățile 
lor interpretative s-au îmbogățit și 
perfecționat, propunîndu-și să cu
prindă în repertoriu lucrări drama
tice mai complexe.

Spectacolul cu comedia ,.O zi de 
odihnă" de V. Kateev va fi pre
zentat și pe alte scene din muni
cipiul nostru.

m/mere
Poate puțini sînt acei 

cunosc munca plină de 
pundere a acelor care-și 
o contribuție substanțială la 
modernizarea procesului de 
extracție a cărbunelui, a mi
nereului, în 
mulți care 
„UNIO“ din 
trecutul nu 
producea mobilă și alte 
biecte din lemn pentru uzul 
casnic. „Unio" era doar o 
simplă cooperativă meșteșu
gărească.

Dar, ca multe alte fabrici 
și uzine din patria noastră, 
și la această întreprindere — 
devenită citadelă a utilajului 
minier — de pe malul Some
șului s-au petrecut schimbă
ri calitative spectaculoase. 
Astăzi se produc aici cunos
cutele locomotive de mină, 
mașini de încărcat, ma
șini de extracție, morile cu 
bile pentru instalațiile de

general. Nu sînt 
știu că Uzina 
Satu Mare, în 
prea îndepărtat 

o-

aduc

transportoare.
UZINA „UNIO", SATU 

montează diferite tipuri
MARE :Una din halele unde 
de

rării europene în domeniile e- 
ducației, științei, culturii și inj 
formației; participarea comisi
ilor naționale la pregătirea, re
alizarea și evaluarea programu
lui U.N.E.S.C.O.; acțiunea comi
siilor- naționale în sprijinul ma
rilor obiective ale U.N.E.S C O., 
în care se pune accent pe utili
zarea programului de dezvolta
re a cooperării statelor europe
ne în interesul păcii si al secu
rității, pe promovarea dreptăți
lor omului și contribuția comi
siilor naționale la cel de-al doi
lea Deceniu al dezvoltării.

In unanimitate conferința a 
adoptat moțiunea de mulțumi
re adresată guvernului Repu
blicii Socialiste România. Parti- 
cipanții au adresat mulțumiri 
președintelui. Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, de 
a fi onorat cu prezența sa lu
crările conferinței și de a fi 
reafirmat, in mesajul adresat, 
atașamentul României la cauza 
cooperării culturale internațio
nale și a păcii.

In ultima zi a lucrărilor a 
fost adoptată recomandarea — 
propusă de delegația română 
— de constituire a unui Comi
tet de legătură al comisiilor na
ționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O. și s-a acceptat ca 
prima sesiune a comitetului să 
aibă loc în țara noastră, la 
sfîrșitul anului 1972.

(Agerpres)

Mîine sosește 
în țara noastră 

delegația de 
partid și guver

namentală a
R.D Germane

di-preparare a minereului, 
ferite tipuri de transportoa
re, vagoneți de mină, in to
tal peste 
destinate și altor ramuri ale 
industriei noastre socialiste.

O pondere importantă în 
producția uzinei o ocupă u- 
tilajele de transport conti
nuu ; transportoare mobile, 
diferite tipuri de conveiere, 
cărucioare, și electro-palane-

60 de produse

le. Pentru a ne da seama de 
creșterea producției, de dez
voltarea uzinei merită scos 
in evidență că la ora actua
lă, întreaga producție a uzi
nei din anul 1948 se produce 
doar într-o zi și jumătate. 
Uzina s-a construit din te
melii. In afara halei de va-

Flaviu ISTRATE

(Continuare în pag. a 3-a)

Vizita oficială de prietenie a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democra
te Germane în Republica Socia
listă România, condusă de to
varășii Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
Willj Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.UG., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D Germane, anun
țată anterior, va avea loc în zi
lele de 11 și 12 mal a.c.

Cu acest prilej va fi semnat 
Tratatul de prietenie '■ol-'hora- 
re și asistență mutuală între 
Republica Socialists Ron-Main șl 
Republica Democrată Germană
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sarcină permanentă, de mare răspundere

Formarea și activizarea spiritului de echipă

în conducerea unității economice
„Un violonist se dirijează sin

gur, o orchestră are nevoie de di- 
rijor1*.

Folosind această metaforă a lui 
Karl Marx, în expunerea sa la des
chiderea colocviului privind proble
mele științei conducerii societății din 
6 martie a. c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea că .* „De fapt, în 
cadrul societății de azi acționează 
un mare număr de dirijori care, la 
diferite niveluri ale organizării so
ciale, asigură buna funcționare a 
mecanismului public, îndrumarea 
nenumăratelor compartimente de ac- 
tivitate"

In ansamblul unitar al conduce
rii economiei socialiste în care ro
lul de dirijor colectiv îl îndepli
nește partidul comunist, un loc de 
seamă îl ocupă organele colective 
de conducere ale întreprinderilor și 
unităților cu statut de centrală.

Nu de mult, în coloanele ziaru
lui nostru, a fost publicat materia
lul „Stilul comunist — o caracte
ristică de baza a muncii organelor 
de conducere colectivă** în care s-a 
arătat că principalele elemente con
curente la formarea unui climat 
propice gîndirii colective sînt : 

caracteristicile p^gpalc ale 
componenților echipei — tipuri de 
personalitate;

$ formele uzitate pentru forma
rea și activizarea spiritului de e- 
chipă;

caracteristicile individuale 
comportamentul celui care 
echipa;

procedeurilc, tehnicile 
dele dc muncă utilizate.

Jn articolul amintit s-a
o prezentare a caracteristicilor po
sibile ale componenților colectivului 
de conducere. Ceea ce, de altfel, ne 
sugerează — prin însumare — ima
ginea competenței și a potențialului 
dirijorului, a personalității acestuia.

Procesul de dirijare mai presu
pune încă și existența partiturii (for
me" utilizate pentru buna funcționa
re a echipei), a unei baghete .(cel 
care conduce operativ echipa, prin 
care se transmit orchestrei indica
țiile dirijorului) precum și procedu
rilor și tehnicilor de dirijare.

Ne propunem să abordăm acum 
aspecte din arsenalul formelor u- 
zitate pentru crearea și activizarea 
spiritului de echipă, ceva deci din 
domeniul partiturii.

Mai întîi, cîteva din trăsăturile 
muncii în echipă, trăsături ce tre
buie respectate dacă dorim să avem 
o conducere colectivă eficienta. Prin 
munca în echipă :

0 se perfecționează și se acce
lerează comunicația necesară; infor
mațiile solicitate de procesul de de
cizie devin complete, precise și ime-

dial accesibile tuturor;
sânt oferite largi posibilități 

de previziune, de înțelegere, de a- 
naliză și sinteză a problemelor din 
domenii

♦ se 
membrii 
cesul de

♦ s5 
urmează 
tului că se atrag toți specialiștii 
petenți.

diferite de specialitate; 
creează o motivație pentru 
echipei, alrăgîndu-i în 
luare a deciziilor; 
îmbunătățește decizia 
să fie luată, datorită

pro-

care 
fap- 

cont-

— Despre ce este vorba ?
dp care este problema ce trebuie 

rezolvată, sarcina ce trebuie înde
plinită ?

$ care este scopul ce trebuie 
atins ?

Antrenarea Ia activitatea comună 
va fi mult ușurată prin formularea 
cât mai simplă și mai clară a pro
blemei. „O problemă Line pusă este 
pe jumătate rezolvată", susține înțe
lepciunea poporului

brii din comitet pot contribui în 
mod dilerit, și, totuși, unitar la a- 
doptarea unei decizJi juste. Acest 
lucru ni-1 ilustrează diagrama de 
mai jos. Evident, hotărîrea și suc
cesul acțiunii întreprinse vor fi re
zultatul unui clon conjugat al tu
turor membrilor colectivului.

Nu putem încheia această scurtă 
incursiune în aria problemelor de 
elicientizarc a muncii și a conduce
rii colective fără să amintim forma 
principală uzitată astăzi pentru des
fășurarea muncii în echipă — șe
dința.

Ce scop are o ședință de 
ducere ? Iată-1 :

♦
♦
❖
♦

con-

I
I
I
I
I
I

Și
conduce

și meto-

încercat

ANALIZA

informarea reciprocă; 
consultarea reciprocă; 
schimbul dc idei;
căutarea în comun a soht-

Conferința pe țară a cadre 
lor de conducere din industrie 
și construcții a stabilit că una 
din sarcinile importante care 
‘rebuie țintită în atenția perma
nentă a tuturor colectivelor de 
muncă, este reducerea cheltuie
lilor materiale de producție, 
factor eu o pondere deosebită 
în creșterea întregii activității 
economice.

Realizarea acestei importante 
sarcini revine deopotrivă comi
tetului de partid, comitetului 
oamenilor muncii, organizației 
de sindicat și U.T.C.. care tre
buie să stabilească măsuri con
crete, în vederea unei gospodă
riri judicioase a materiilor și 
materialelor, prin folosirea ra- 
’ tonală a acestora, să urmăreas
că eu țoală răspunderea con
cretizarea la timp și corespun
zător a tuturor obiectivelor pro- 
'puse, în așa fel îneît sporirea 
economiilor preconizate în anul 
1972 să cântărească în balan
ța realizărilor echivalentul — 
dacă nu chiar depășirea — ren
tabilizării și al cointeresării ma
teriale.

In cadrul șantierului Valea 
•Jiului al T.C.M.M. există o bu
nă tradiție în această direcție, 
tradiție materializată prin re
ducerea — dc la an la an — a 
prețului de cost într-un procent 
tot mai însemnat. De altfel, 
drept urmare a măsurilor luate, 
numai în trimestrul 1 1.972 s-a 
înregistrat o simțitoare reduce
re a prețului de cost, au fost 
obținute economii în sumă de 
92 mii lei, provenită în mare 
parte din folosirea judicioasă a 
materialului lemnos și din eco
nomisirea metalelor.

Avînd în vedere rezultatele 
anilor preeedenți, șantierul și-a 
propus, prin planul dc măsuri 
stabilii! pe anul 1972, în primul 
rînd extinderea metodelor și 
procedeelor care au avut o efi
ciență economică ridicată, și în 
al doilea rînd descoperirea de 
noi rezerve interne în alegerea 
resurselor de materii și materia
le cît mai ieftine și optime pen
tru procesul de producție.

Una din acțiunile cele mai 
eficiente s-a dovedit a fi prepa
rarea betoanelor în stații cen
tralizate. cît mai aproape de 
locul turnării. Prin această me
todă, în perioada primelor pa
tru luni ale anului, s-a realizat

— în raport cu totalul de 12 to
ne plan — o economie de 3 to
ne ciment. O altă măsură efica
ce o constituie și prefabricarea 
unor însemnate cantități de tu
buri și conducte, elemente, dale 
de pavaj ele. turnate în forme, 
care permit 
oono'inisirea 
cantități de 
metodă prin
lizează economii din două punc
te de vedere și anume ■ al re
ducerii cheltuielilor de trans
port — în cazul furnizării tor 
de către terți — și acel al eco
nomisirii materialului, excep
tând economia adusă prin evita-

•cestor confecții metalice.
In vederea descoperirii de noi 

rezerve de valorificare superi
oară a materialelor, pentru ob
ținerea de economii, un sprijin 
prețios îl dă comisia tehnică a 
inginerilor și tehnicienilor, prin 
aplicarea celor mai avantajoase 
și optime soluții de execuție, 
prin analiza acestora pînă la 
cel mai mic amănunt.

Și acum o expresie grăitoare 
a interesului acordat reducerii 
cheltiuielilor materiale : recent 
un colectiv de dulgheri — șc-f 
de brigada comunistului Vasile 
Aurel — aplică, la cofrarea obi
ectivelor, i-efolosirea (aproape 
dublă față de normativ) a plă
cilor din material fibrolemnos 
și a materialului lemnos de co
toare, această practică demon- 
strind existența unor serioase 
rezerve interne și [Xisibilhăți 
multiple de drămuire cu riiib- 
■mintă a materialului lemnos.

Dar, o sarcină ce se mai im
pune este analizarea atentă a 
posibilității de utilizare în pro
ducție a capetelor și fîșiilor la 
unele repere la care în consu
mul specific sânt prevăzute a- 
ceste materiale Șantierul trebu
ie să dovedească, în continmrre, 
o preocupare sporită pentru fo
losirea judicioasă a capetelor 
de fier beton care, de la o anu
mită lungime, pot fi fasonate 
pentru cofrărj de dimensiuni 
mici, sau pentru refolosirea lor 
la confecții de atelier ca : flan- 
șe. eclise. clame de cablu, șai
be etc. prin prelucrare în ate
lierul de confecții.

Desigur, reducerea! costurilor 
materiale este un proces com
plex ale cărui direcții de rea
lizare prezintă anumite parti
cularități de la un lot la altul, 
în funcție de specificul lucră
rilor și al tehnologiei de lucru. 
Considerăm, însă, că la toate 
loturile șantierului sînt colecti
ve de comuniști și fruntași ca
re, conștienți de importanța fac
torului ..economie", vor conti
nua să-și intensifice și să-și u- 
nească eforturile, pentru ca în
treg șantierul să se poată în
scrie cu cinste în cifrele de 
plan și în angajamentele luate.

AVANSAR1LE i
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RAPIDE
Ia confecționare e- 

unor importante 
material lemnos, 

care șantierul rea-

SE EXTIND
LA URICANI

MARGINALII
ECONOMICE

rea spargerilor (fisurărilor) prin 
vehiculare.

Jn acest an procedeul respec
tiv se va extinde la o gumă mai 
largă de produse, cu aceleași 
spații, având în vedere șt faptul 
că șantierul are o balastieră 
proprie, realizând și aici o eco
nomie importantă prin extra
gerea și prelucrarea agregate
lor și pe plan local. Astfel, din 
cantitatea planificată pe 1972, 
de 10 mc material lemnos, pînă 
în prezent a fost economisită 
cantitatea de 4 mc, cifra ca a- 
tare demonstrînd că mai există 
încă suficiente resurse interne 
pe această linie.

La confecțiile de atelier, cu 
pondere mare în plan, produse 
ce implică un consum ridicat 
de metal, se va trece la anali
zarea mai în amănunt și la re- 
proiectarea unor subansamble 
sau soluții (intervenind în acest 
sens la proiectant cu soluții de 
îmbunătățire). Să exemplificăm 
doar cazul modificării traseului 
de cablu — aplicînd o soluție 
mai rațională — la lucrarea 
sortare Livezeni principal, al 
cărei efect este că, șantierul în
registrează o economie de 120 
miț lei. De asemenea, se va tre
ce la îmbunătățirea tehnologiei 
de lucru, preconizîndu-se obți
nerea în acest an a unei econo
mii de. cel puțin 4 tone metal, 
bineînțeles fără a diminua para
metrii tehnico-economici ai a-

urma
Discuții

infor-
matu

luarea

DECI-

PREZEN
TARE 

PRO 
(bLEHE

Ere.
CUTARE

TRANS-
Ml-

a DECIZIILOR.

unei probleme generale sau

RASP 
COLECȚII}

DOMENIUL DE 
LUARE Ș} TRANS
MITERE A DE

CIZIILOR

repartizarea unor sarcini;

OOMENîUL OE
Ă FUNDAMENTARE

4 DEC12HLOR

ACriVirATEA COMITETULUI OAMENILOR MUNCH /N PROCESUL DC LUARE

ci a inițiat și 
lăudabile, al 

a fost incunu- 
In cursul lunii 
lui Constantin 

I au re-

director

bECRE tar pc r
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AL Ti MiMâP/ Al COMITETULUI
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Re PRE ZENTAN TU SALARI AT/LOR

PaRUCJPAN TI DINAFARĂ COMITETULUI

INVITAT!

COMITETUL

DOMENIUL RE 
REALIZARE Si URM. AR/RE 

A DECIZIILOR

Bineînțeles, literatura de speciali
tate și experiența ne arată că mun
ca în echipă nu poate fi intuită sau 
dedusă. Ea trebuie învățată. învă
țată nu numai în sensul unei obți
neri de cunoștință, ci mai ales în 
sensul unei pregătiri a cadrelor de 
conducere în vederea comportării lor 
în cadrul muncii și al conducerii 
colective

Formarea și, apoi, activizarea spi
ritului de echipă, atît de necesară 
conducerii și muncii colective, de
pind în primul rînd de stabilirea 
precisă a scopului fiecărei acțiuni 
a colectivului. Timpul și energia co
lectivului de conducere nu trebuie 
cheltuite pe lucruri insul icient de 
clare ca problemă și ca scop. Ni- 
colae lorga spunea odată : „Pierdem 
în viață ani, iar la moarte cerșim o 
clipă". Acest lucru trebuie reținut 
mai ales atunci cînd este vorba de 
timpul colectivității.

Deci, înainte de toate trebuie să 
ne punem întrebarea :

SI SINTETIZAREA PROBLEMEI

LUCI AREA CARE TREBUIE ÎNDEPLINITA SAU
ÎNTREBĂRILE LA CARE SA SE RĂSPUNDĂ

interviu DOCUMENTE OBSERVAȚII

FAPTE FAPTE FAPTE

Scopul și sarcina o dală fixate, 
în toate cazurile cînd aceasta pare 
indicat, problema trebuie descompu
sa în mai multe părți, atacată se
parat și, apoi, în faza finală, să se 
combine toate elementele considerate 
și sa se aprecieze in ansamblul ei 
soluția adoptată. In felul acesta 
reușim să lixăm și sarcini indivi
duale membrilor echipei, sarcini ce 
derivă dintr-un scop comun, dar 
care corespund competenței indivi
duale a fiecăruia. Numai așa munca 
în colectiv va ii mai antrenantă.

Prin echipele de conducere, care 
se pare că au înțeles bine acest 
lucru, trebuie să considerăm comi
tetul oamenilor muncii dc la pre- 
parația Lupcni, unde s-a găsit o in
teligentă și utilă metodă pentru for
marea și activizarea spiritului dc e- 
chipă. Aici sc aplică cu succes acel 
principiu al gîndirii logice al lui 
Descartes, după care orice proble
ma complexă sc poate descompune 
în probleme simple și rezolvată ast- 
lel. Procesul dc analiză-sinteză 
pc care-1 parcurg problemele puse 
în discuție la acest comitet, reflectă 
o gîndire dc cercetare materialist- 
dialectică a problemelor, fiind foar
te aproape dc schema alăturată, 
pe care ne-o recomandă unii spe
cialiști ai genului pentru analiza și 
sintetizarea unei probleme.

Din moment ce, după metoda de 
după oricare alta, am 

echipa de con- 
ia o notărîre în 

. A hotărî înseamnă 
alege“ între diversele 

a reține una și 
pc cealaltă. /Ț/e tocmai

țiil°r 
unor probleme practice;

❖
lor mare.

Ședința, „leagăn al gîndirii colec
tive**, bine organizată și condusă, 
va avea efecte deosebite asupra for
mării și activizării spiritului de echi
pă în conducerea unităților econo
mice.

In urma ședințelor de conducere, 
participanții înțeleg mai bine pro
blemele și dificultățile colectivului; 
învață să se exprime într-un mod 
clar, concis, sincer și obiectiv; își 
măresc bagajul cunoștințelor prolc- 
sionale; pot adopta metode și con
cepții de lucru comune; pot pune 
Ia punct problemele comune; au po
sibilitatea să se controleze, să se 
educe reciproc; au o excelentă oca
zie de a lua contact între ei și sînt 
în stare să stabilească un bilanț pe
riodic al activității colectivului.

Succesul 
în primul 
se acordă, 
blemă din 
individuale 
celui care

Exploatarea minieră Uri- 
cani a realizat de la începu
tul anului și piuă acum cele 
mai bune rezultate pe bazin 
ia producția de cărbune. Co
lectivul de aici a reușit nu 
numai să-și realizeze exem
plar sarcinile 
unele acțiuni 
căror început 
nat de succes, 
trecute ortacii
Trifan de la sectorul 
ușit. cum nu s-a mai întâm
plat niciodată pînă acum să 
realizeze o înaintare de 60 
ml de plan înclinat și 132 ml 
de galerie. Este un mare suc
ces, pentru care au și primit 
răsplata meritată : 207 Iei cîș- 
lig/post miner.

Bazîndti-se pe acest prim 
succes, celelalte brigăzi ale 
minei, cu concursul conduce
rii și personalului de regie, 
au preluat și lărgit inițiati
va, astfel că în luna mai să 
poată raporta tin număr ma
re de ..avansări" rapide. La 
sectorul I. minerii conduși de 
Romulus B >ia vor să obțină 
150 ml în galeria care o sa
pă, în timp ce brigada Iui 
Glieorghe Scorpie a hotărît 
să atace în prima jumătate 
a acestei luni un abataj fron
tal pentru pregătirea căruia, 
în 10 zile, vor executa 40 ml 
de galerie. La abataj came
ră, brigada lui Dumitru Vi- 
șan va depune toate efortu
rile pentru a atinge un ran
dament superior tuturor rea
lizărilor de pînă arum : 9 to- 
ne/post. Bineînțeles că ortacii 
lui Constantin Trifan se vor 
menține Ia cota înaltă de 
200 ml galerie, asigurînd in- 

itrarea in producție a abata
jului pe care-1 pregătesc, în 
jumătatea lunii viitoare.

Sectorul II, colectiv frun
taș pe exploatare la produc
ția de cărbune, și-a însușit 
„provocarea" celor de la sec
torul I, colectivele de brigăzi 
de aici luîndu-și noi 
mente, pe care au 
pînă acum că știu să 
plinească. Colectivul 
de „înaintări", condus de Con
stantin Grădinaru a decis 
să-si dubleze sarcina ee le-a 
fost stabilită prin foaia de 
acord și să realizeze 150 ml 
de galerie. Brigada lui Radu 
Antonie, la 
vor realiza o 
200 ml.

Tuturor le 
succes!

Dumitru CHIRCULESCU 
șef serviciu norme salarizare 

șantierul Valea Jiului al 
T.C.M.M.-Petroșani

X
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o Evaluați
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nfai sus, sau 
„apreciat situația", 
ducere trebuie să 
problema dată, 
în esență ‘ 
soluții și variante, 
a elimina 
pasul de la gind la faptă.

In acest pas, în momentul deci 
al luării deciziilor, spiritul de echi
pă se va deslășura în întreaga sa 
amploare și complexitate. Astfel, 
membrii colectivului „trăiesc Împre
ună" situațiile cele mai diverse. Par
curg împreună problema pusă în 
dezbatere, trecînd succesiv din do
meniul de fundamentare în cel al 
luării și transmiterii, iar apoi în do
meniul dc realizare și urmărire a 
deciziilor. întreaga activitate a co
mitetului oamenilor muncii și. în ge
neral, a tuturor organelor de con
ducere colectivă antrenează în actul 
de luare a deciziilor atît răspunde
rea individuală a membrilor echi
pei de conducere, cît și răspunde
rea colectivă a acesteia. In acest 
proces dc luare a hotărârilor, mem-

a

unei ședințe ? Depinde 
rînd de pregătirea ce i 
Dar aceasta este o pro- 
domeniul caracteristicilor 
și al comportamentului 
conduce echipa.

anga.ia- 
dovpdit 
le înde- 
brigăzii

abataj cameră, 
avansare de

dorim deplinZoltan KIR.ALY 
consultant în probleme 

de organizarea conducerii — C.C.P.

/

Transportor mobil cu banda

co- 
ar- 
în- 
ba-

Concentrarea tuturor forțelor
(Urmare din pag I)

riei de bază nr. 1, a recunoscut 
că membrii biroului, toți comu
niștii vor trebui să se străduias
că mai mult în munca cu fie
care om al minei care se cuvi
ne să înțeleagă bine că orice 
încălcare a regulilor le convie
țuire, de activitate in comun a- 
fectează profund realizările 
lectivului întreg, îi vatămă 
monia relațiilor statornicite 
lăuntru] Iul Organizația de 
ză are — desigur — și rezulta
te bune în acest sens. Un exem
plu : interesul neslăbit acordat 
vagonetarului Vasile Vîrlan, un 
veritabil „recor-

caileul 
că 
a- 
se 
e 

la

în 
de 
ca 

■c-a

Fabrica din 
crater

de mun- 
produse 

plîngeau

La sesizarea unui grup 
cil oare ale Fabricii de 
lactate l.ivezeni, care se 
că o conductă de abur spartă, din 
încăperea unde lucrează le îngreu
nează munca, ne-am deplasat la 
fața locului pentru a ne convinge 
de realitate. Ceea ce s-a putut 
ușor constata e că întreaga incin
tă a respectivei fabrici este prac
tic împinzită de astfel de scurgeri, 
veritabile „fumerole", ca din cra
terul unui vulcan... Fuioarele de 
abur ce ies din pămînt ori par
doseală, reflectă, în razele soa
relui de primăvară, adevărate... 
comori fluide (adică bani!) care 
se înalță în văzduh în loc să se

îndrepte prin conducte, fi să fie 
cheltuite în scopul pentru care 
s-nu programat. Spre a crea mai 
puternic senzația de zonă vulca
nică, în unii pereți ai clădirilor 
au apărut fisuri și găuri, deter
minate de mișcările de teren.

Vor mai lucra mult timp mun
citoarele învăluite în nori de ci- 
bur ? Va înceta risipa ?... ne în
trebăm noi și la rîndul nostru 
îi întrebăm pe cei care trebuie. 
Conducerea fabricii este cea mai 
în măsură să dea răspunsul cu
venit.

Treaba lor... 
și-a noastră!
Intre curtea de materiale și 

puțul principal al minei Petrila

se află un plan înclinat, lanț 
7—8, construit pe estacadă, (iele 
două căi de transport pentru ma
teriale, urcuș și coborîș, formea
ză un culoar .între pereții late
rali executați în unele tronsoane 
din beton, iar în altele din cără
midă. Deraierile de vagonete ori 
cărucioare nesupravegheate care 
se produc accidental — cele mai 
frecvente pe partea de coborî re 
din cauza jrînei nesigure ampla
sate la partea superioară a pla
nului — lovesc pereții și, mai a- 
les în porțiunile zidite, îi distrug.

Cum planul trece deasupra căi
lor de circulație ale preparatorilor 
petrileni (chiar deasupra singurei 
ieșiri din încăperea în care sînt 
situate silozurile cu cărbune brut) 
bucățile de cărămidă ori beton 
care se desprind constituie un 
real pericol pentru cei care trec 
pe sub el.

Sesizările scrise ale conducerii 
preparației Petrila către colegii 
lor de la mină au rămas fără 
rezultat, iar discuțiile dintre vi- 
novați și cei care se tem că vor 
trage ponoase continuă... Pînă 
cînd ?

NOUTĂȚI MINIERE PE MAPAMOND
Tractor electric

pentru mină
Uzina de tractoare electrice 

Dnepropetrovsk produce pentru 
rieră, agregatul de tracțiune cu 
rent continuu de tip „PE2“.

Tracțiunea sa este dc 2,5 ori 
mart decît la cei mai puternici 
predecesorii săi realizați 
U.R.S.S. și în străinătate 
cum precizează publicația sovietică 
„Nauka i JiznU care inserează știrea 
respectivă. Tractorul electric cu 12 
osii poate urca pante de 60 m/krn 
și să tracționcze garnituri în greu
tate de 1 300 tone.

Agregatul se compune dinir-o lo
comotivă electrică de comandă și 
două vagoane basculante, cu motor 
fiecare, cu o capacitate de încărca
re de 45 de tone. Ele sînt adaptate 
pentru încărcarea dc rocă cu greu
tate specifică mare. Realizatorii au 
acordat o atenție aparte rezistenței 
vagonului basculant. El rezistă la 
lovituri pricinuite de stînci în greu
tate de 2,5 tone azvîrlite de la înăl
țimea de 3 m. Locomotiva electri
că este dotată cu un sistem special 
de controlare a pozjției cuplurilor 
dc roți ale sale.

din
ca-
L'U-

mai 
din 

în 
după

Dacă un cuplu de roți deraiază, 
se conectează instantaneu frânele. A- 
jjregatul dispune de un sistem de 
descărcare de la distanță a vagoa
nelor basculante, mânuit din cabina 
locomotivei electrice, și de un regim 
automat de reglare a gradului de 
presare a saboților de frână în stare 
încărcată și descărcată. Folosirea a- 
cesiui agregat la un singur combinat 
minier de înnobilare se soldează cu 
un efect economic anual de 3,3 mi
lioane ruble.

Perforator
„Silver 115 R“

Firma britanică .Jlolman Brothers 
l.td“ produce un perforator ușor dar 
puternic, de 115 mm și despre care 
se afirmă că poate asigura o mai 
mare viteză de perlorare decât orice 
alt tip de aceleași dimensiuni. Acest 
perforator este recomandabil ân spe
cial pentru perforare la lucrări mi
niere. Pentru lucrul în subteran se 
pune la punct un braț hidraulic de 
tip greu care va permite utilizarea 
perforatorului la executarea de per
forări în profunzime — în evantai 
sau în cerc — ca și pentru stră-

pungerca ultrarapidă a tunelelor și 
lucrărilor miniere.

Rotirea independentă a perfora
torului este asigurată de un motor 
reversibil cu viteză variabilă și cu 
comandă pneumatică de un tip mai 
puternic decât cele utilizate în ge
neral pentru acest gen de mașini. 
Reglarea precisă a rotației în func
ție de condițiile de lucru dimi
nuează riscul de defectare și con
tribuie la prelungirea duratei de 
funcționare. Viteza de rotație este 
reglată, pleeîndu-se de la un ma
ximum de 200 rot,/minut.

Rotația independentă permite, de 
asemenea, să se obțină de la piston 
un efect maxim de percutare de
oarece acesta din urmă nu este a- 
I eclat de sarcina datorată rotației, 
I actor important pentru străpunge
rea în profunzime.

Există cărucioare de perforat de 
tip standard adaptabile pentru cor
puri de perforator de 1,8 m, 3,05 
m și 4,27 m. Aparatul de perfo
rat direcțional este livrabil și ca 
ansamblu montat pe șasiu cu șenile, 
produs de aceeași firmă sau pe un 
nou postament consolidat pus la 
punct de sus-aminlita firmă și care 
este montat pe instalația clientului. 
De asemenea, poale li livrat în 
mod independent, pmtndii-se adapta 
la diverse instalații.

duri" de peste 10 absentări lu
nar. a făcut ca acesta să-și dea 
seama de nocivitatea „tentative
lor" sale, pe aprilie nemaifăeînd 
nici o „lipsă" de la serviciu. 
Deci, se poate 1

Problema asigurării cu un 
număr suficient de capete de
tașabile pentru perforajul rota
tiv revendică. într-adevăr, in
tervenția de rigoare din afara 
unității respective. Un
sumar ne duce la concluzia 
se necesită 32 de bucăți pe 
bataj frontal și lună. Și nu 
primesc decât 12... „Porția" 
cam mică, 
conducerea 
zionare de 
și ni s-a 
perspectiva 
plăcilor din metale dure să se 
rezolve încă în luna în curs.

Raportîndu-ne la ansamblul 
activității minei, să vedem ca
re sînt principalele direcții în 
care se impun a fi dirijate for
țele colectivului.

„In primul rînd. ne-a decla
rat tov. Victor Ghioancă, ingi
nerul șef al E.M. Aninoasa. 
trebuie să se manifeste o preo
cupare mai mare decît pînă a- 
cum pentru preluarea schimbu
lui din mers, la toate brigăzile. 
In al doilea rînd, se cere întă
rită asistența tehnică din par
tea corpului mediu tehnic, în 
special. Apoi, revizia, repara
rea și întreținerea utilajelor din 
lucrările productive lasă încă 
mult de dorit..."

Cele spuse de inginerul șef 
al rșineî. sînt întrutotul îndrep
tățite.

Mai întîi, o comparație — 
credem îndeajuns de grăitoare 
— între două brigăzi care lu
crează în condiții similare, în 
stratul II, blocul I și anume ce
le conduse de Petru Roman și 
Nicolae Mujnai. Ce 
la prima brigadă ? 
cesteia se îngrijesc 
vizioneze ei înșiși 
cele trebuincioase.
care intră își duce singur mate
rialele. se intereseaz.ă de vago- 
nete goale, etc. și numai după 
aceea întră la ort și preia din 
mers procesul extragerii. Prin- 
tr-o organizare judicioasă a 
muncii la front ae reușește, cu 
regularitate, să se execute ope
rațiile de pușeare în cea dintîi 
jumătate a schimbului. Jn con
trast, la abatajul cameră unde 
activează brigada lui Nicolae 
Muinai. «tarea de lucruri nu-i 
la fel de îmbucurătoare. Mem
brii brigăzii coboară la front, 
cum s-ar spune, 
sân”, se apucă 
schimbul 
pează. și 
locul de 
galeriile 
să-și aducă și să 
de cele necesare.
se ia și „micul dejun", se mai 
zice cîte una de-a bună, și nu
mai după aceea, după circa o 
oră, o oră și jumătate se apucă 
de lucru. Operațiile de pușeare 
se efectuează nu o dată, în ul
timele ore ale schimbului. Și să 
•ie mai mirăm că randamentul

,.Porția1
Ne-am interesat 
serviciului aprovi- 

la B.A.T. — C.C.P. 
confirmat că există 
certă ca problema

se în timpi ă 
Membrii a- 
să-și apro- 
frontul cu 

Schimbul

„ou mâinile în 
de discuții cu 

prezent, se dezechi- 
după ce controlează 

muncă, 
de cap

pornesc prin 
și de bază 
se intereseze 
Uneori, apoi.

obținut de ei e înjumătățit 
comparație cu cel realizat 
brigada lui Roman? Oameni 
aceia din brigada lui Mujnai, 
să fie mulțumiți de câștig (pre
cum — și e normal — nu sânt...) 
trebuie să-și modifice viziunea 
asupra muncii pe care o depun, 
asupra organizării acesteia. De 
ei înșiși depinde totul 1

In ceea ce privește latura a- 
sistenței tehnice, râu este căi 
nu toți maiștrii mineri își înțe
leg pe deplin rolul lor de con
ducători direcți ai procesului 
de producție, nerezolvînd, așa 
cum ar fi firesc s-o facă, cu 
promptitudine, cu discernă mint, 
concret, eficace situațiile curen
te ridicate de ..pulsul" fiecărei 
capacități de producție a minei. 
De pildă, maiștri Pavel Dănilă. 
Vasile Vî’ceanu, loan Pagnejer 
nu se preocupă în suficientă
măsură de modul de desfășura
re a procesului tehnologic în
toate fazele sale, de aproviziona
rea corectă a brigăzilor, nu re
partizează întotdeauna, rațional 
și proporțional cu necesitățile, 
forța de muncă pe fronturi de 
lucru, nu iau cu operativitate 
măsurile cane se impun în re
zolvarea oricărei defecțiuni sa«. 
strangulări ivite în flux. Exem
plul bun al unor 
Alexandru Anca. 
Glieorghe Turcit, 
hai Apetrii, loan 
Bîrleanu, trebuie 
efectivul de cadre medii tehni
ce de la mină. Schimburile con
duse de eî reușesc în mod sis
tematic să-și realizeze și să de
pășească sarcinile de plan în- 
redințate.
Și acum ceva despre aspectul 

reviziei și reparației utilajelor, 
a] manierei în care se efectu
ează oe alocuri. Da o dată re
centă. brigada condusă de Ni- 
colae Prața. de la abatajul ca
meră n.r. 2. blocul 0, sectorul II. 
a fost pusă în 
ție de a nu da 
de cărbune, 
schimburi, din 
nilor neremediate 
partea electromecanică, la trans
portoarele din abataj. Dacă s-ar 
fi revizuit cu atenție și răspun
dere fără doar și poate ceea ce 
s-a întâmplat la frontul în cau
ză. n-ar mai fi avut loc. ..De
fecțiunile" de acest gen în ac
tivitatea electromecanică își re
percutează efectul negativ și 
asupra rezultatelor de la alte 
brigăzi de mineri, cum sânt cele 
de la abatajul frontal de pe 
stratul 17, sectorul IV, la fron
talele sectorului 1 ele. Maiștrii 
și prim-maiștrii mecanici și e- 
nergetici, fiecare component al 
echipelor de intervenție, trebuie 
să dovedească mai multă matu
ritate și exigență 
de reparare și 
„zestrei" tehnice, 
iască să asigure 
timp și în condiții corespunză
toare a tuburilor de aeraj. a 
conductelor de aer comprimat 
și apă etc. Producția depinde și 
de ei — și nu în mică măsură! 
— și e cazul ca acest lucru să 
nu se uite nici o clipă 1

maiștri ca 
loan Hun vad i, 
Ioan Pop, Mi- 
Farago. Petru 
urmat dc tot

ne plăcu ta situa- 
mai nici o tonă 
preț de două 
cauza defeețiu- 

la timp de

în activitatea 
(întreținere a 
să se strădu- 

montarea Ia
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a Partidului Comunist Român
La 10 mai anul acesta se îm

plinesc 60 de ani de la naște
rea dîrzei și neînfricatei lup
tătoare împotriva fascismului, 
Olga Bancic. Biografia sa este 
înainte de toate biografia unui 
luptător, iar conștiința sa — 
mărturia imboldului lăuntric pe 
care l-a simțit întotdeauna de 
a se afla în prima linie, în rîn- 
dul celor mai aprigi și mai te
naci combatanți. De mică, Olga 
Bancic a avut o copilărie tris
tă și grea și a fost nevoită să-și 
cîștige singură existența de la 
frageda vîrstă de 11 ani. Con
tactul cu viața grea pe care o 
duceau muncitorii a determina
t-o să aleagă fără ezitare calea 
luptei împotriva exploatării ca
pitaliste.

A fost arestată pentru prima 
dată, pentru participarea ia o 
grevă a textiliștilor, unde lu
cra de la vîrsta de 14 ani. Ne- 
putîndu-i-se stabili vreo vină, 
este eliberată scurt timp după 
aceea, din beciurile poliției. La 
15 ani, Olga avea să intre în 
rîndurile Uniunii Tineretului 
Comunist, organizație unde a 
început să cunoască cuvîntul 
partidului comunist și țelul lup
tei acestuia. Nici nu împlinise 
bine 16 ani cînd a fost din nou 
arestată, judecată și condamna
tă la 6 luni închisoare.

După ieșirea din închisoare, 
revenită printre tovarășii săi 
ce muncă și de luptă, a conti
nuat să lucreze în aparatul ile
gal al Uniunii Tineretului Co
munist.

In anul de vîrf al crizei eco
nomice din România, 1932, ca 
urmare a intensei ei munci ile
gale, a abnegației de care dădu
se dovadă pentru cauza clasei 
muncitoare, a fost primită în

rîndurile Partidului Comunist 
Român.

Datorită cinstei și dîrzeniei 
sale și-a căpătat stima și încre
derea tovarășilor de muncă ca
re i-au încredințat sarcini im
portante în aparatul ilegal de 
partid. A fost mai întîi „teh
nic" al comitetului județean Il
fov al P.C.R. apoi a îndeplinit 
diferite sarcini în tipărirea Și

60 de ani 
de la 

naștere

difuzarea presei și a celorlalte 
materiale de propagandă ale 
partidului comunist .

In 1935 este arestată din nou, 
fiind întemnițată la Mislea pen
tru doj ani de zile. Supusă la 
un aspru regim de tortură, Olga 
Bancic, pe lîngă faptul că nu 
și-a trădai tovarășii de muncă 
și luptă avea să declare : „Voi 
lupta pînă în ultima clipă a vie
ții mele pentru clasa muncitoa
re, pentru partidul nostru". La 
închisoarea de femei de la Mis
lea, Olga Bancic a contribuit 
la inițierea unor acțiuni de pro
test împotriva tratamentului 
neomenos aplicat celor închiși. 
Din această cauză a fost trans
ferată la alte închisori, ca cele 
de la Deva, Dumbrăveni etc.

După eliberarea din închisoa
re, dîndu-și seama că urmări
torii o vor împiedica să-și poa
tă continua activitatea revolu
ționară, Olga Bancic a luat ho- 
tărîrea de a pleca în străinăta
te.

Îndeplinind serviciul de 
poză, Csucsi Armin din 

I Petroșani, o înțeles pro-
b bobii că are sarcina să apereI securitatea sectorului încredin

țat de oricine dar nu și de elI însuși. Numai așa se explică
faptul că, în timp ce era de 

(serviciu într-una din nopți a 
sustras de la F.l. care dormea 

| pe o bancă din vagonul unui 
“ tren - aflat în raza lui de ac- 
I

tivitate, o vioară cu toc și ar
cuș, o cravată și alte obiecte.

Se vede însă că o fi cîntat 
vioara, sau poate numai arcu
șul, cine știe. Dar, a auzit mi
liția. Și, s-a ales cu doi ani în
chisoare.

Numărînd zilnic bani, Pa
vel Floarea din Petro
șani, fostă angajată la 

C.E.C., a început o confunda 
la un moment dat, ceea ce era 
al statului, cu ceea ce era al 
ei. In acest fel, la un moment 
dat, s-a constatat că păgubise 
unitatea Io care lucra cu 7 170 
lei. Văzînd cum stau lucrurile, 
primul gîrid care a încercat-o, 
a fost să o ia la sănătoasa. 
Fapt pentru care, lăsînd casa 
închisă, a fost nevoie să se dis

(Urmare din pag. 7)
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EVENIMENTE

Făuritori
se-

1»

Soarele răsare la ora 4,54 și 
apune la ora 19,31.

Zile trecute din an — 131.
Zile rămase — 235.

consacrată a-

Stelian POPESCU 
șef secție muzeul P.C.R.

Acolo
unde se

plămădesc
utilajele
miniere
(Urmare din pag. I)

Refugiindu-se în Franța, ca 
reintră în focul luptei revoluțio
nare desfășurînd o activitate or
ganizatorică intensă pentru a- 
jutorarea Spaniei antifasciste.

Aici, în Franța, Olga Bancic 
a fost martoră a vremurilor în
tunecate în care pămîntul aces
tei țări a fost cotropit de trupe
le hitleriste. împreună cu alți 
emigranți români comuniști și 
antifasciști, s-a încadrat în miș
carea de rezistență antihitleris- 
tă din această țară. Așa a de
venit Olga tovarășa „Poerrette", 
„tehnicul" grupei, de partizani 
români din Franța.

împreună cu grupul de parti
zani din care făcea parte, Olga 
Bancic a luat parte la o serie 
de acțiuni împotriva cotropito
rilor hitleriști. Ea transporta 
arme, muniții, culegea informa
ții asupra detașamentelor ina
mice, participa la acțiuni de a- 
tac și sabotaje care provocau 
ocupanților grele pierderi.

In 1943. Gestapoul a dat de 
urmele grupului de partizani 
români. La 16 noiembrie. îm
preună cu tovarășii ei de luptă, 
Olga Bancic a fost arestată. 
..Da, e adevărat că sînt român
că, că sînt partizană, și că sînt 
comunistă. Sînt mîndră de ceea 
ce sînt și nu mi-e frică do voi 
chiar dacă mă țineți în lanțuri" 
a declarat ea celor ce-o schin
giuiau. A fost decapitată la 
Stuttgart, la 10 mai 1944. Nu
mele ei Va rămîne înscris pen
tru totdeauna în conștiința po
porului nostru ca un simbol 
al devotamentului și al luptei 
pînă la sacrificiu pentru trium
ful libertății, pentru socialism.

umană continuă și încordată. 
Doar cîteva minute de neaten
ție pot provoca deranjamente 
considerabile. Rezultatele obți
nute de secție - 101,9 la sută 
producția de brichete, peste 
100 000 lei economii la prețul 
de cost - nu trebuie desprinse 
de cadrul general al muncii 
secției, despre care tot ingine
rul Silviu Constantinescu spu
nea că „sîntem o familie de 
optimiști în ce privește munca, 
deoarece oamenii formează to
tul, sînt adevărați făuritori".

Pe nesimțite am ajuns a fi 
înconjurați de muncitori și maiș
tri - de acești „făuritori", cum 
fuseseră foarte plastic numiți. 
Astfel am cunoscut un veteran 
al secției, mecanic vechi — 
maistrul losif Maior, de la care

propriei
conștiințe
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FBLM

CLUBURI — Aninoasa. 
ora 17 un simpozion cu ierna 
„Extinderea tăierii mecanizate 
în abatajele frontale"; Lonea — 
In sala cercului de croitorie, la 
ora 15, expunerea „Femeia în 
viața societății noastre".

trugă sistemul de încuietori. De 
aici, o pagubă de alți 830 iei.

Acum va sta pe loc, nu va 
mai număra bani și nici nu o 
va moi luo la sănătoasa. Timp 
de un an, va sta cuminte.

Pentru Pop Anton din Lu- 
peni, atunci cînd s-au 
petrecut lucrurile, ni

mic nu a mai avut valoare de- 
cît instinctul său dezlănțuit și 
orb. Puțin l-a interesat că 
C.R.G. s-a împotrivit. A găsit 
el metode prin care să o imo
bilizeze șî să o oblige să i se 
supună.

Pînă la urmă a fost și el su
pus. La 4 ani închisoare. Timp 
destul, pentru îndelungi reflecții.

N. Gh.

oflăm detalii despre outoutila- 
rea secției, cale a rentabilității.
- Din inițiativa noastră, a co

lectivului, om ajuns să ne au- 
toutilăm după necesități. De 
pildă, am mărit suprafața de 
încălzire in topitor, am confec
ționat o bandă pentru a spori 
posibilitățile de încărcare 
multe altele, 
contribuit la rezultatele pozi
tive pe care

Constantin Popescu, secretar 
ol organizației de partid șî 
strungar de prima mină în pre- 
parație, ne mărturisea că sec
ția pune mare preț pe bunul re
nume al oamenilor. Fie că e 
vorba de generația vîrstnică — 
printre care Pavel Damienoiu, 
Aurel Ceauș, Ludovic Kiss, Eu
gen Pop, loan Gruber, Aurel To- 
dea, Costică Todea, Francisc 
Cilser, Viorel Trusan - sau cei 
mai tineri, niciunuia nu-i este 
indiferent modul de a munci al 
tovarășului de alături. „De cite 
ori se întîmplă ca cineva să ui
te că e component al secției 
noastre - ne spunea maistrul 
Șerban Pîrvu - îl ajutăm ca 
într-o mare familie, nu-l mai 
scăpăm de sub observație. Toți 
dorim ca secția noastră să fie 
privită, judecată și apreciată ca 
un colectiv unit, harnic, price
put și demn, adică ceea ce 
sîntem".

Ambiție ? Da, însă atunci 
cînd un colectiv ține la presti
giul său, la care contribuie în 
egală măsură toți, nu poate fi 
decît o ambiție de cea mai 
înaltă calitate. A fi mîndru de, 
colectivul tău presupune o în
credere deplină în tine și în fie
care om în parte, în muncă și 
posibilitățile ei de creștere.

Pe cîțiva dintre acești prepa
ratori i-am cunoscut. Despre 
Costică Modreanu, Petru Popa, 
Viorel Marinescu, Petru Arde- 
leanu, Adam Copoi, Mihai La- 
zăr, Alexandru Cherecheș și 
mulți alții afli caracterizări suc
cinte, dar foarte expresive - 
„muncitori buni harnici, disci
plinați, atașați secției". Șeful 
de echipă Pavel Damienoiu 
spunea la un moment dat că 
„nu facem altceva decît să ne 
facem datoria". A simți că ai 
această nobilă datorie — mun
ca, înseamnă a fi conștient de 
rolul tău social și a ' înțelege 
responsabilitatea ce-ți revine 
pentru o parte, oricît de mică, 
a construcției unui edificiu com
plex și măreț - societatea so
cialistă. Priveam și ascultam 
pe acei oameni spunîndu-mi că 
unitatea lor de gînd și faptă 
își oflă izvorul in conștiința lor, 
manifestată în mod simplu, fă
ră paradă de cuvinte, dar cu o 
susținută grijă pentru rezulta
tul muncii. Și astfel, calitatea 
lor de făuritori — afirmată de 
șeful secției brichetaj de la 
Petrila - se amplifică și se a- 
dîncește ; omul este un făuri
tor nu numai de bunuri mate
riale și spirituale, ci și al pro
priei lui conștiințe comuniste.

0 19C6 — S-a născut Du
mitru Petrescu, vechi militant al 
mișcării comuniste și muncito
rești, activist de frunte al sta
tului și partidului nostru (m. 
1969) 0 1912 — Se împlinesc 
60 de ani de la nașterea luptă
toarei antifasciste Olga Bancic 
(m. 1944) 0 1925 — S-a năs
cut Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România 0 1946 — A 
murit criticul literar Pompilitt 
Constantinescu (n. 1901) © 1971 
— A murit Mihail Jora, maes
tru al muzicii, Artist al po
porului. Erou al Muncii Socia
liste, academician (n. 1891)
0 1972 — In Republica Irlan
da are loc referendumul națio
nal asupra aderării țării la Piața 
comună.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Poveste sîngeroasă; Repu
blica : Străzile au amintiri; PE
TRII.A : Steaua de tinichea; LO- 
NEA — Minerul: Subteranul; 
VULCAN : Dincolo de brazi; 
PAROȘEN1 : Crăciun cu Elisa- 
beta; LUPENI — Cultural: 
Puterea și adevărul, seriile I—II; 
Muncitoresc: Vulpile și șoriceii; 
URICAN1 : Sunetul muzicii, 
riile I—II.

n o r
în librării

N. Ceaușescu — Cuvîntare la 
adunarea festivă 
niversării U.T.C.; Limba engleză 

practic; Gh. Târpe — 
prelucrării prin așchie- 
Teodoru — Strămoșii; 
și tratatele internațio-

Și
Toate acestea au

mergem /
le avem. CASA DE CULTURĂ Uri- 

cani. In sala mică, la ora 18 — 
expunerea „Patriotismul și inima 
femeii", cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de la nașterea luptă
toarei antifasciste Olga Bancic.

— curs 
Precizia 
re; L.
România
nale; I. Apostoloiu — Din fru
musețile patriei; zi. Vinogradov
— Defăimarea lui Paganini; Ch. 
Bronte — Jane Eyre; Sacchaiti
— O sută de snoave; Al. D. 
Teodoreanu — Cronica măscări
ciului Vălătuc; /. lleliade Ra
dulescu — Scrieri alese; Lesage
— Gil Blas; N. lorga — Evo
cări din literatura universală; 
Pușkin — Dama de pică; P. ls- 
pirescu — Tinerețe fără bătrî- 
nețe și viață fără de moarte.

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05. Teleglob
— Brno; 9,25 „9 Mai" — film 
documentar; 9,45 Desene anima
te; 10,00 Curs de limba france
ză. Lecția a 15-a; 10,30 Teleci- 
nemateca pentru copii și linerct : 
„Povestea micului cocoșat"; 12,00 
Telejurnal; 15.30Teleșcoală; 16,30 
—17,00 Curs de limba engleză; 
Lecția a 14-a — reluare; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. „O viață pentru o idee : 
Gheorghe Marinescu"; 18,00 
Timp și anotimp în garicultură;
18.30 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală; 18,55 Oameni 
și lapte. „Oamenii Porților de 
Fier". Reportaj; 19,10 Tragerea 
Pronoexpres; 19,20 1 001 de seri
— emisiune pentru cei mici. Bo- 
lek și Lolek : „Bunicul... fals";
19.30 Telejurnal; 20,00 Reflec
tor; 20,15 Telccinemateca : „Co
pilăria lui Ivan". Cu K. Burliacv 
și V. Zubkov; 21,50 Interpretul 
săptămînii : Maria Lătărețtt; 
22,05 Cititorii și creatorii despre 
Tezele Uniunii Scriitorilor; 22,35 
„24 de ore".

10,30 Vreau sa știu; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Cîntă Sonny 
și Chei; 11,15 Consultație ju
ridică; 11,30 Cîntare patriei; 
12,00 Muzică ușoară; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferai; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Avanpremieră cotidia
na; 13,30 Pastel muzical; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
Drag mi-e cîntecul și jocul; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Creștere 
și eficiență economică; 15.30 Pa
gini din muzica de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Ileana nenii, 
Ileana — prelucrări corale; 16,30 
Melodii de Vasile Veselovski și 
Alexandru Mandy; 16,50 Publi
citate radio; 17,00 Antena tine
relului; 17,30 Muzică populară; 
17,45 La microfon, Serge Prisset; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Din pîlnia gra
mofonului : Teodor Zavaidoc și 
taraful Petrică Moțoi; 20,55 Ști
ința la zi; 21.00 Revista șlagă
relor; 21,35 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de scară; 22,55 Moment poetic; 
23.00 Concert de seară — con
tinuare; 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6,00 Estrada nocturnă.

I
I

MIERCURI 10 MAI

PROGRAMUL 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 Ca pe Jiu 
și pe Olteț — muzică populară;

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 12 
grade. Minimele din cursul I nop
ții au fost de plus 5 grade la 
Petroșani și plus 3 grade la Pa
ring-

Pentru următoarele 24 de, ore : 
Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă cu cer variabil, iar 
în regiunile de deal și munte a- 
verse locale de ploaie. Vint slab 
din sectorul sudic.

Răspundem
celor ce ne scriu

C.E.C. Lupem o declarație din 
care să rezulte împrejurările în 
care s-a pierdut trimiterea re
comandată a carnetului dv. de 
depuneri, expediat unității 
C.E.C. Caracal pentru comple
tare. solicitînd anularea aceluia 
și eliberarea unui nou carnet.

@ naftanailA
gara C.F.R. Petroșani.
fostei unități Energo-Construc- 
ții Paroșeni se găsește în păs
trare la Șantierul Energo-Con-

Hune- 
adresa 
solici- 

care

OPREA,
Arhiva

strunii i Mintia, județul 
doara, la care vă puteți 
cbmunicînidu-i, odată cu 
tarea adeverinței despre
ne scrieți, date cît mai comple
te cu privire la situația dv. de 
serviciu din perioada anilor 
195.3—1956.

© AURELIAN VOCH1ȚA, 
Vulcan. In cazul în care chiria 
aferentă spațiului locativ ce-1 
ocupați a fost reținută de uni
tatea unde munciți, solicitați 
conducerii acesteia să vă elibe
reze un extras al reținerilor, în 
baza căruia cereți întreprinderii 
de gospodărie locativă Petro
șani, strada Cuza Vodă nr. 23, 
ridicarea popririi.

@ DUMITRU BELEHUZ, Pe
troșani. Treceți pe la redacție 
pentru a lua cunoștință le re
zultatul cercetărilor întreprin
se în problema situației dv. de 
serviciu.

® VASILE CALOTESCU,
Lupenj. Prezentați unității

® ALEXANDRU SZASZ, 
Vulcan. In cazul că v-ați înca
drat în muncă la 15 iulie 1971, 
la concediul! integral de odil 
cuvenit pentru anul 1972 vi 
adaugă și zilele de concediu 
respunzător cu timpul lucrat 
anul 1971.

Ipostaze ale ascensiunii
(Urmare din pag. 1)

lui inginer, aici dăinuie 
expresia materializată .a 
unei personalități rezul
tată din contactul înde
lungat cu cartea. Privind 
titlurile proiectelor de 
diplomă din acest an, 
apare evident faptul că, 
în majoritate, ele sînt o- 
rientate spre rezolvarea 
unor probleme de mare 
actualitate, în condițiile 
utilizării unor procedee 
moderne de calcul.

Ion Rovența, Ladislau 
Fesko, Nicolae Zgură, 
Ester a Deak, Ioan Su- 
lea, Georgeta Păsculescu, 
lacob Stoica sînt preo
cupați de optimizarea 
producției pe abataje și 
pe mină prin metoda

programării lineare, de 
optimizare a transportu
lui subteran, folosind 
teoria așteptării, de sta
bilire a regimului optim 
de reactivi de flotație 
sau de eșalonare a lu
crărilor de deschidere a 
noilor orizonturi utili- 
zind analiza drumului 
critic.

Domenii care pînă nu 
demult erau rezervate 
doar specialiștilor în 
cercetări, formează „șan
tierul de lucru" al unor 
tineri a căror pasiune și 
receptivitate față de nou 
impresionează. Curajul 
cu care sînt abordate la 
un nivel superior pro
blemele specifice profe
siunii alese este izvorît 
din conștiința mutațiilor

profunde pe care le în
registrează toate dome
niile de activitate în so
cietatea noastră ; încer
cările de a stăpîni încă 
din anii de studiu meto
dele cercetării operațio
nale, pe fondul unor te
meinice cunoștințe prac
tice, reprezintă garanția 
pregătirii științifice a 
deciziilor în contextul 
responsabilităților majo
re ce vor urma.

Mineritul, domeniu 
considerat încă de la 
începuturi ca o artă, în 
care experiența fi sim
țul practic jucau un rol 
preponderent, se adap
tează dezvoltării fără 
precedent a forțelor de 
producție, apropiindu-se

din ce în ce mai mult 
de rigorile științelor e- 
xacte.

Familiarizate încă din 
perioada studenției cu 
optimizarea proceselor, 
folosind procedee mate
matice și tehnice mo
derne, de calcul, viitoa
rele cadre de conducere 
ale industriei miniere 
vor converti aceste 
preocupări în activitatea 
practică prin căutări 
continue, vizînd obține
rea unei eficiențe eco
nomice maxime.

'Aceasta este o iposta
ză a ascendenței ingine
riei adine urilor ca pro
fesiune, spre valorifica
rea superioară în viitor 
a bogățiilor țării.

(Urmare din pag. 1) 

„SPECIALIȘTI" CARE PĂGU
BESC ECONOMIA NAȚIONA
LA VICIAZĂ CLIMATUL 
DIN JURUL LOR, PATEAZA 
FAȚA UNITĂȚILOR DE CARE 
APARȚIN. A COMERȚULUI 
NOSTRU, și nu odată, chiar și 
pe a acelora care-i mențin ?

Situația are și alte aspecte.
Pare curios — dar aceasta es

te realitatea — să 'onstați că 
un individ, pînă tnai ieri șef 
de unitate la T.A.P.L., schim
bat din funcție pentru antece 
«lente penale, este trecut ca a- 
jutor sau șef de sală într-o uni
kite mai mare sau ?ă altul, din 
gestionar la o unitate a fost 
trecut... barman la altă unitate. 
Adică să i se ia ursului din 
brațe stupul cu miere, dar să 
fie lăsat totuși pe aproape ca 
tiă-și poată vîrî laba printre fa
guri cînd are poftă I O aseme
nea situație demonstrează că pe 
iei pe colo mai există mici ..ma
fii" care acționează, elementele 
necinstite au „prieteni" mai jos 
sau mai sus puși, care ii sus
țin. Este de prisos să demon
străm că existența unor aseme
nea stări de lucruri, chiar da
că nu constituie un fenomen de 
masă, reprezintă totuși un grav 
pericol social. Ceea ce se cere 
pentru înlăturarea acestui peri
col este descoperirea, dovedirea 
ți demascarea unor astfel de 
cazuri, înlătuirarea elementelor 
necinstite, aplicarea unor sanc
țiuni exemplare împotriva celor 
care îi apără, înlăturarea defi

nitivă din funcțiile pe care le 
dețin.

Nerespectarea dispozițiilor le
gale cu privire la efectuarea 
inventarelor și reviziilor este e 
altă racilă care, de asemenea, 
favorizează prejudiciile, înles
nind furțurile, sustragerile, de
lapidările și neglijențele. Nu
mai în condițiile lipsei unui 
control sever din partea conta
bililor șefi ai acestor organiza
ții. care nu urmăresc frecvența 
și calitatea inventarelor și revi
ziilor a fost posibilă nedescope- 
rirea la timp a unor infracțiuni 
care au păgubit avutul obștesc 
cu sute de mii de lei. In ziarul 
nostru "S-a scris despre cazul 
lui Miron Popa care, fiind ges
tionar la o unitate T.A.P.L., a 
reușit într-un timp scurt să sus
tragă din avutul obștesc 
130 000 lei. Așa cum a reieșit cu 
ocazia judecării procesului a- 
ceastă lipsă a fost favorizată de 
controlul gestionar de slabă ca
litate efectuat de către revizo
rii T.A.P.L. și de poziția conta
bilului șef al întreprinderii. 
Constantin Țigăreanu, care deși 
în luna martie 1971 a fost anun
țat de către serviciul contabili
tății că gestionarul amintit nu 
depune banii integral și la timp 
abia în luna septembrie a dis
pus efectuarea inventarului ino
pinat în urma căruia s-a consta
tat lipsa de mai sus.- In cazul 
gestionarei Maria Drăgan, ma
gazioneră la O.G.L. industrial, 
controlul financiar întreprins 
în luna noiembrie anul trecut

de către organele județene a 
constatat că inventarul acestei 
gestiuni nu era definitivat din 
ianuarie 1971, cu toate că într-o 
ședință a comitetului oamenilor 
muncii, ținută în luna mai din 
același an, contabilul șef de a- 
tunci al întreprinderii (Ion Cos- 
toviei) primise sarcina de a de
finitiva acest inventar. Acest 
lucru a fost făcut abia de con
trolul venit de la județ care a

larul Mihai Ghiura de la mă
celăria nr. 126 cartierul Carpați 
din Petroșani, aparținînd O.C.L. 
alimentara a provocat o pagu
bă de 7 000 lei provenită din al
terarea unei cantități de 450 kg 
carne de vită, ca urinare a ne
glijenței în păstrarea și desfa
cerea acestei mărfi. Cazuri frec
vente de acest fel se întîlnesc 
.și la C.L.F. In asemenea situații 
e-ste firesc să ne punem între-

La cele arătate s-ar putea a- 
dăuga o serie de abuzuri și acte 
de necinste prin care este înșe
lat cumpărătorul i vînzarea de 
mărfuri cit lipsă Ia gramaj 
practicată în toate sectoarele co
merțului. diluarea băuturilor la 
T.A.P.L.. vînzarea cu suprapreț 
la C.L.F și altele.

Abuzul, furtul, înșelăciunea 
practicate în comerț indiferent 
în dauna cui ar fi ele — în <lau-

Să practicăm un comerț
corect, civilizat
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și găsit, cu acest prilej, un mi
nus de 56 000 lei. De ce n-a dus 
contabilul șef la îndeplinire sar
cina primită (care de altfel era 
și o îndatorire curentă pentru 
care n-ar fi trebuit să aștepte 
sarcini speciale !)? De ce n-a ur
mărit comitetul oamenilor mun
cii din luna mai pînă în luna 
noiembrie aplicarea măsurii lu
ate ? Iată întrebări la care cu 
grâu ar putea să răspundă alt
cineva decît cei în cauză.

O sursă însemnată a pagube
lor cauzate avutului obștesc în 
comerț o constituie infracțiunile 
de neglijență în serviciu. Măce-

barea : de .ce directorii, conta
bilii șefi și alți factori din con
ducerile acestor organizații con
trolează atft de rar și superfi
cial modul de recepție și con
servare a mărfurilor în unități 
și depozite ? Oare aparatul 
funcționăresc — destui de încăr
cat I — al acestor întreprinderi 
nu poate controla la TIMP și 
BINE modul în care își fac 
datoria gestionarii și toți cei
lalți care au în sarcina lor păs
trarea și gospodărirea bunurilor 
materiale, a mărfurilor și a 
fondurilor bănești

na statului sau in dauna direc
tă a cumpărătorului — sînt 
surse de îmbogățire ilicită pen
tru elemente parazitare, și in 
același timp surse de pierdere 
pentru stat, pentru cetățeanul 
cinstit. De aceea ele trebuie 
combătute cu cea mai mare in
transigență și severitate. Etica 
și echitatea societății noastre 
socialiste care a proclamat și a 
asigurat în practică desființarea 
pentru totdeauna a exploatării 
omului de către om, nu îngă
duie ca astfel de manifestări 
antisociale să-și mai găsească 
teren de manifestare !

Este greu de înțeles încetinea
la, lipsa de energie și de exi
gență cu care acționează comi
tetele oamenilor muncii, cadre
le de conducere, contabilii șefi, 
șefii de servicii, juriștii, din li
nele organizații comerciale pen
tru analizarea cauzelor genera
toare de acțiuni în dauna avu
tului obștesc, pentru stabilirea 
<le măsuri eficiente în vederea 
prevenirii și recuperării pagu
belor, pentru aplicarea hotărîri- 
lor organelor superioare și a 
propriilor hotărîri luate în a- 
cest sens.

întărirea răspunderii față de 
bunurile obștești, prevenirea ca
zurilor generatoare de pagube, 
lichidarea acestora impune din 
partea cadrelor cu munci de 
conducere în organizațiile co
merciale o mai mare exigență 
față de lipsurile, abaterile și 
încălcările săvîrșite în acest do
meniu, Să nu se admită nici o 
îngăduință, nici o coeoloșire, 
nici o toleranță față de lipsuri
le și încălcările care dăunează 
intereselor generale. Să fie trași 
la răspundere cu severitate și 
la timp toți acei care nesocotesc 
legile, nu-și îndeplinesc sarcini
le de serviciu și calcă în picioa
re obligațiile ce le revin.

Credem că în această privin
ță se imp-une ca și organelle de 
control pe linie de stat, ca și 
controlul obștesc în lumina le
gilor votate de recenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale cu 
privire la comerțul interior și

controlul obștesc să desfășoare 
o activitate mai bună, să veghe
ze la respectarea ou strictele 
a legilor, să dovedească exigen
ță și intransigență.

Sarcin’ deosebite în legătură 
cu dezvoltarea răspunderii tu
turor lucrătorilor din comerț 
față de avutul obștesc revin or
ganizațiilor de partid din acest 
sector. încălcarea dispozițiilor 
legale. nesocotirea obligațiilor 
tie serviciu manifestările de 
necinste și incorectitudine, ati
tudinea de sfidare a cumpără
torului găsesc teren prielnic 
acolo unde preocuparea pentru 
educarea lucrătorilor din co
merț în spiritul răspunderii fa
ță de sarcini și față de bunurile 
pe care le mînuiesc în spiritul 
cinstei și a corectitudinii este 
scăzută. Iată de ce se cere ea 
organele și organizațiile de par
tid și sub îndrumarea lor, or
ganizațiile de sindicat și tine
ret, comitetul oamenilor mun
cii. să desfășoare în rîndul lu
crătorilor din comerț largi ac
țiuni educative, să cultive res
pectul pentru meserie, să dez
volte în rîndul acestor lucrători 
spiritul cinstei și -jnoarei, al a- 
titudinii pline de solicitudine 
față de cumpărători, să-i mobi
lizeze în practicarea unui co
merț civilizat — fără abuzuri, 
fără furturi și delapidări, fără 
neglijențe aducătoare de preju
dicii, fără pagube în avutul ob
ștesc.

goane și a turnătoriei, între
gul spațiu de producție cum 
sînt secția forjă, secția de 
transformatori, secția de me
canică, atelierul de debitare 
sînt construcții noi ridicate 
prin munca și sudoarea mun
citorilor de aici. Și acestea 
sînt doar cîteva. In anul de 
vîrf al procesului de dezvol
tare a bazei materiale a uzi
nei, s-au construit suprafețe 
de producție de peste 3 640 
m.p.

Unul din obiectivele de 
mare importanță pentru uzi
nă — și pentru industria ță
rii noastre — este construc
ția secției de tratament ter
mic, prima de acest gen din 
țară, concepută și realizată 
în întregime cu forțe româ
nești. Secția poate fi conside
rată un adevărat laborator a- 
tît prin înalta precizie a ope
rațiunilor ce se execută aici 
cit și prin condițiile de mun
că pe care le oferă. A mai 
intrat în funcțiune o nouă și 
modernă secție de turnătorie, 
unde se aplică procedee teh
nologice din cele mai avansa
te. Tot din zestrea tehnică a 
uzinei mai face parte dota
rea secțiilor cu strunguri se- 
mi-automate, cu mașini de 
copiat și alte utilaje din cele 
mai moderne.

La uzina Unio se produc 
azi mașini și utilaje de o 
înaltă tehnicitate și cu ran
damente sporite. In această 
uzină inteligența tehnică es
te pusă în întregime in sluj
ba progresului, a noului. 
Constructorii sătmăreni de 
utilaje miniere — sînt în stare 
de mari acte de eroism (ne re
ferim și la inundațiile din 
1970) in muncă și viață. Pe 
ei ii caracterizează o înaltă 
conștiință socialistă. Ei au fost 
și sfiit gata în orice moment 
să răspundă ca un singur om 
la chemarea partidului, sînt 
neclintiți la datorie pentru 
înfăptuirea politicii clarvăză
toare de industrializare a ță
rii, de făurire a României so
cialiste multilateral dezvolta
te.

UNIO. O marcă de presti
giu a industriei noastre minie
re. Un cuvint în care se în
gemănează munca plină de 
abnegație, hotărire.a muncito
rilor de aici de a da viață 
sarcinilor trasate de partid. 
Astăzi, în multe exploatări mi
niere și pe multe șantiere din 
țară se pot intilni diferite 
mașini și utilaje care poartă 
inscripția uzinei, sătmărene. 
Cu foarte multe din aceste 
utilaje lucrează minerii Văii 
Jiului. Produsele uzinei au 
trecut de mult peste granițele 
patriei noastre. Ele pot fi în- 
tilnite în multe țări de pe 
meridianele globului.. Unio 
este mesajul hărniciei, este 
cartea de vizită a muncitori
lor care, la gura dogoritoare 
a cuptoarelor, în ateliere, 
plămădesc utilajele miniere, 
sprijin de nădejde în efortu
rile căutătorilor de comori 
din adîncurile gambitului .
\_________ _________ —
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— FOCHIST CAZANE STABILE9 (Agerpres). — Unitățile Fron- 
din Vietnamul de sud continuă

angajează urgent

întreprinderea de industrializare 
a laptelui Hunedoara

Prezențe 
românești

Rezultatele alegerilor 
italia

pentru Fabrica de produse 
lactate Petroșani

VIETNAMUL DE SUD 
tului Național de Eliberare 
ofensiva asupra pozițiilor ocupate de trupele americano-sai- 
goneze în jurul orașului Kontum, din zona Platourilor cen
trale. După cum informează agențiile United Press Interna
tional și France Presse, după cucerirea bazei Polei Kleng, 
patrioții și-au concentrat, marți, atacul asupra bazei Polei 
Krong, situată în imediata apropiere a localității Kontum.

In prezent, unitățile patrioților s-au apropiat pînă Ia o 
distanță de 3 km de Kontum.

ROMA 9 (Agerpres). — Marți, 
au fost date publicității la Roma 
rezultatele finale ale alegerilor par
lamentare desfășurate duminică și 
luni în Italia pentru desemnarea ce
lor 630 de deputați și a 315 se
natori.

Rezultatele votului privind Sena
tul sînt următoarele : Partidul De- 
mocrat-Crcștin a obținut 38,1 la 
sută din totalul voturilor exprimate 
(față de 38,3 la sută în alegerile 
din mai 1968), revenindu-i 135 de 
mandate; Partidul Comunist Italian, 
care a prezentat liste comune cu 
Partidul Socialist Italian al Unită
ții Proletare, a obținut 28,4 la sută 
din voturi (față de 30 la sută în 
urmă cu patru ani), revenindu-i 94 
de mandate. In același timp, Parti
dului Socialist i-au revenit 10,7 la 
sută din voturi și 33 de mandate, 
iar Partidului Socialist-Democratic 
— 5,4 la sută și 11 mandate. In a- 
legerile parlamentare anterioare, 
P.S.I. și P.S.D.I. — unificate — 
obținuseră 15,2 la sută din voturi. 
Partidul Republican (cel de-al pa
trulea partid al fostei coaliții de 
centru stînga, alături de P.D.C., 
P.S.I. și P.S.D.I.) a obținut, la a- 
cestc alegeri, 3 la sută din sufra-

gii (față de 2,2 la sută în 1968) 
cinci mandate în Senat.

O pierdere substanțială de voturi 
se constată la Partidul liberal — 
care a obținut 4,4 la sută (față de 
6,8 la sută în alegerile precedente), 
rămînînd numai cu opt locuri în Se
nat — și un plus de voturi — ob
ținut în dauna altor grupări de 
dreapta — la așa-numita „Mișcare 
Socială Italiană" (partid neofascist), 
care a înregistrat 9,2 la sută din 
voturi, ceea ce reprezintă 26 dc 
mandate.

In Camera Deputaților, Partidul 
democrat-crcștin a obținut 267 de 
mandate, cîștigînd un mandat față 
de alegerile precedente; Partidul Co
munist — 179 de mandate, cu două 
mai mult; Partidul Socialist — 61 
dc mandate, pierzînd 30 de man
date; Partidul Socialist-Democratic 
— 29 de mandate; Partidul Repu
blican — 14 mandate, cîștigă 5, 
iar Mișcarea neofascistă 56 de man
date — cîștigă 32. Celelalte mandate 

revenit altor formațiuni politice

ANKARA 9 (Agerpres). — La 
Opera de Stat din Ankara a a- 
vut loc, în seara zilei de 8 mai, 
lin spectacol de gală cu opera 
„Bărbierul din Sevilla", în care 
rolul titular a fost interpretat cu 
un deosebit succes de artistul po
porului Nicolae Herlea.

La spectacol au fost prezenți 
președintele Senatului turc, T. 
Ariburun, senatori și deputați, li
deri ai partidelor politice, miniș
tri, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au asistat, de asemenea, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mania la Ankara, George Marin, 
și membri ai Ambasadei române.

— PRIMITOR-DISTRIBUITOR PRODUSE 
PENTRU RUTELE COMERCIALE (GESTIO
NAR)

și Polonia

convorbiri între Tadeusz Ole- 
chowski, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Polone, și Andre 
Bettencourt, ministru delegat pe

au

Competiții școlare(Urmare din pag. I) diplomatice acreditați

I
Salarizarea, conform H.C.M. 914'1968.
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@ NEW YORK. In cadrul u- 
nei conferințe de presă, campio
nul mondial de box la cat. grea, 
Joe Frazier, a declarat că va 
accepta totuși să-i acorde re
vanșa lui Cassius Clay. Frazier 
a specificat că meciul s-ar putea 
să aibă loc în primăvară, la 
New York.

a terminat învingătoare cu 
pe „Wembley".

® 
internațional de box care arc 
loc în orașul Voorburg, în apro
piere de Haga. La categoria 
„muscă", pugilistul român Petre 
Ganea a dispus la puncte da 
Gustav Junghaus, R. P. Ungară. 
In limitele categoriei „semimus- 
că“, cunoscutul campion polo
nez Rozek a obținut victoria la 
puncte în fața lui Ștefan Boboc.

a avut loc sîmbătă și duminică în 
orașul Hunedoara. O comportare 
bună la această competiție au a- 
vut-o și elevii Gavrilă Dan, l iceul 
industrial Petroșani și Elena 
Liceul Uricani.

In aceleași zile, în orașul 
doara a avut loc și faza județeană 
a „Concursului speranțelor" la șah.

@ MUNCHEN. Antrenorul 
selecționatei de fotbal a R.F. a 
Germaniei, Helmut Schoen, a a- 
nunțat că echipa care va întilni, 
sîmbătă 13 mai, formația An
gliei in meci retur pentru sfer
turile de finală ale campiona
tului european interțări, este 
aceiași care acum două săptă
mîni 
3—1

AVIOANELE AMERICANE AU MINAT 
PORTURI ALE R. D. VIETNAM

HANOI 9 (Agerpres). — A- 
vioanele americane staționate pe 
port-avioanele flotei a l-a din 
Golful Tonkin, au efectuat, 
marți, o nouă acțiune militară 
îndreptată împotriva suverani
tății și securității R.D. Vietnam. 
Ele au blocat cu mine cu explo
zie întîrziată intrarea în portul 
Haifong și în alte cinci porturi 
ale R.D. Vietnam, informează 
agenția Associated Press.

In aceeași zi, navele militare 
americane au dirijat un intens 
tir de artilerie asupra portului 
Haifong, provocind incendierea 
a numeroase clădiri și pierderi 
de vieți omenești în cartierele 
populate ale orașului — a in
format postul de radio Hanoi.

Agenția V.N.A. precizează că 
forțele armate populare ale R.D. 
Vietnam au ripostat acestui atac, 
incendiind două distrugătoare a- 
mericane.

Președintele Wixon 
a anunțai noi măsuri 

de escaladare 
a războiului din Vietnam

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a anunțat luni 
noaptea, într-o alocuțiune tele
vizată, noi măsuri de escaladare 
a războiului din Vietnam. El a 
afirmat că a ordonat următoa
rele măsuri, care sînt în curs 
de aplicare : „Toate intrările în 
porturile R.D. Vietnam vor fi 
minate, pentru a împiedica ac
cesul în aceste porturi și opera
țiunile navale pornind din aces
te porturi. Forțele Statelor U- 
nite au primit instrucțiuni să ia 
măsuri în apele interioare și 
teritoriale ale Vietnamului de 
nord, pentru a împiedica livra
rea oricăror provizii. Comuni
cațiile pe calea ferată și toate 
celelalte căi de comunicații vor 
fi întrerupte în cea mai marc 
măsură cu putință. Bombarda
mentele aeriene și navale împo
triva R.D. Vietnam vor conti
nua".

Țările ale căror nave sc află 
în momentul de față în portu
rile R.D. Vietnam au fost în
științate că navele lor au Ia 
dispoziție trei zile pentru a pă
răsi aceste porturi. „După acest 
termen, minele vor deveni ac
tive si orice navă care încear
că să părăsească sau să intre 
în aceste porturi va face aceasta 
pe propriul ei risc" — a subli
niat președintele Nixon.

Aceste acțiuni, a spus el, vor 
înceta cînd vor fi eliberați toți 
prizonierii de război americani 
și cînd va fi realizată o încetare

a focului, sub control interna
țional, în întreaga Indochină. 
In acel moment se va trece la 
retragerea totală a tuturor for
țelor americane din Vietnam, 
în termen de patru luni.

Incercînd să justifice aceste 
noi acte de agresiune la adresa 
poporului vietnamez, șeful Ad
ministrației S.U.A. a aruncat 
vina și răspunderea asupra Re
publicii Democrate Vietnam.

Im pofida oricărei logici, în 
pofida cererilor opiniei publice 
internaționale, inclusiv a popo
rului american, de a rezolva 
problemele pe cale politică, pre
ședintele Nixon — invocînd cu
noscutul pretext al „protejării" 
celor 60 000 de soldați ameri
cani din Vietnam — a hotărât 
să intensifice acțiunile militare 
împotriva poporului vietnamez.

Tonul de dictat folosit de șe
ful Administrației S.U.A. nu 
poate fi admis de poporul viet
namez iubitor de libertate, de 
celelalte popoare ale lumii.

Cucerirea bazei 
saigoneze 

Polei Kleng
SAIGON 9 (Agerpres). — Agen

țiile Associated Press și Reuter a- 
nunță din Saigon că unități ale 
Frontului Național de Eliberare au 
cucerit în noaptea de luni spre marți 
o nouă bază a forțelor saigoneze, 
Polci Kleng, situată la 24 km nord- 
vest de Kontum.

--------------*---------------

Declarafîa 
de protest 

a guvernului 
R. P. Chineze

PEKIN 9 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a difuzat de
clarația de protest dată publi
cității la 9 mai de guvernul 
R.P. Chineze în legătură cu 
bombardarea, de către aviația 
americană, la 6, 7 și 8 mai, a 
două cargouri ale R.P. Chineze, 
ancorate în largul Insuleb Hon 
Ngu, din provincia Nghe An 
din R.D. Vietnam. In declarație 
se arată că, în urma acestor a- 
tacuri, au fost răniți membri ai 
echipajelor acestor vase, precum 
și persoane civile vietnameze 
aflate la bordul lor.

Exprimînd indignarea profun
dă a guvernului și poporului 
chinez față de acest act provo
cator și adresînd un ferm pro
test guvernului S.U.A., declara
ția subliniază că guvernul ame
rican trebuie să pună imediat 
capăt tuturor atacurilor și pro
vocărilor împotriva navelor coj 
merciale chineze.

-------- _

Noi bombardamente
HANOI 9 (Agerpres). — Aviația 

americană a atacat din nou, marți 
după-amiază, regiuni populate din 
R. D. Vietnam. Cele mai intense 
bombardamente au fost înregistrate 
în provincia Nam Fia, la 70 km 
sud-vest de capitala R. D. Vietnam, 
Hanoi. Capitala acestei provincii, 
orașul Nam Dinii, a fost atacată 
în fiecare zi de la mijlocul săptă- 
mînii trecute.

— ȘEF DEPOZIT BRÎNZETURI LA DEPO
ZITUL HALE

ANKARA 9 (Agerpres). — 
Ansamblul folcloric „Dunărea" 
din Tulcea, care a participat la 
cel de-al IX-lea Concurs și Fes
tival internațional de folclor de 
la Efes (Turcia), s-a clasat pe pri
mul loc, fiind distins cu trofeul 
de aur „Zeița Artemis".

Este pentru a patra oară con
secutiv cînd un ansamblu folclo
ric românesc cucerește laurii aces
tui festival.

Condiții de angajare și salarizare conform
H.C.M. 914/1968, Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 22'1969.

Informații suplimentare, la sediul Fabricii de 
produse lactate Petroșani, telefon 1823 și 1824.

Bundestagul va adopta azi 
o decizie asupra tratatelor 

semnate de R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S.

BONN 9 (Agerpres). — Bun- 
destagul va adopta miercuri o 
decizie asupra tratatelor sem
nate de R.F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia, 
precum și asupra proiectului de 
rezoluție elaborat de coaliția

guvernamentală și de opoziție. 
Această hotărâre a fost luată 
mairți, în cadrul unei convor
biri între reprezentanții fracți
unilor parlamentare și președin
tele Bundestagului, Kai Uwe 
von Hassel, informează agenția 
D.P.A.

lingă premierul Franței, însăr
cinat cu planificarea și adminis
trarea teritoriului, aflat în vi
zită în capitala poloneză. Cei 
doi miniștri au discutat proble
me privind dezvoltarea relați
ilor franco-polone, informează 
agenția P.A.P

@ Autoritățile rasiste sud-a- 
fricane continuă măsurile re
presive împotriva locuitorilor 
Oyambo din Namibia, care au 
participat la greva generală or
ganizată în semn de protest fa
ță, de administrarea ilegală, de 
către guvernul R.S.A., a terito
riului namibian. In ultimele 
săptămîni, poliția sud-africană 
a operat peste 200 de noi ares
tări în rîndul muncitorilor 
Ovambo.

Convorbiri 
Houari 

Boumediene 
Fidel Castro

ALGER 9 (Agerpres). — La Pa
latul Consiliului de Miniștri al Al
geriei au început marți convorbirile 
oficiale între Houari Boumediene, 
președintele Consiliului Revoluției și 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Algeriei, și Fidel Castro, prim- 
secretar al G.C. al Partidului Co
munist din Cuba, președintele Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba.

Pe agenda discuțiilor figurează 
probleme ale situației internaționale 
actuale și relațiile dintre cele două 
țări.

constitui o „eroare dezastruoa
să". Printre semnatarii telegra
mei figurează Townsend Hoopes 
și Paul Warnke, foști subsecre
tari de stat în Administrația 
Johnson.

gj Prețul aurului a atins luni 
noi culmi pe piețele occidenta
le, atît Ia Londra, cit și la Zu
rich metalul galben vînzîndu-se 
cu 52,50 dolari uncia. Agențiile 
de presă înclină să creadă că 
majorările s-au datorat cererii 
mari și nu atît nesiguranțelor 
monetare. Prețul oficial al au
rului este, după cum se știe, de 
38 dolari uncia

© SOFIA. Marți, 9 mai, la 
. Mausoleul de la Plevna al 

luptătorilor ruși și români și 
la Mausoleul luptătorilor ro
mâni de Ia Grivița, — căzuți 
în războiul pentru eliberarea 
Bulgariei de sub jugul oto
man — au fost depuse, din 
partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Sofia, 
coroane de flori.

Coroanele au fost depuse de 
Gh. Tița și Stelian Dăscăles- 
cu, secretari ai ambasadei.

Au fost de față Zdravko I- 
Iarionov Nikolov, secretar al 
Comitetului județean Plevna 
al P.C. Bulgar, și alte per
soane oficiale, bulgare.

<Ș) Ministrul venezuelean al 
minelor și petrolului, Hugo Pe
rez Ia Salvia, a anunțat că în 
urma noiloț prospecțiuni geo
logice a fost descoperit, în a- 
propiere de rîul Orinoco, un 
nou zăcămînt de petrol evaluat 
la aproximativ 700 milioane 
barili (un baril este egal cu 150 
litri). Producția medie' zilnică 
de petrol a Venezuelei este în 
prezent de 3 210 000 barili.

@ Un grup de personalități 
politice americane, care au deți
nut funcții importante în ad
ministrațiile precedente, au a- 
tras atenția în mod serios asu
pra unei noi escaladări a răz
boiului dus de S.U.A. în Indo
china. Intr-o telegramă adresa
tă consilierului președintelui 
S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale. Hen.rv Kissin
ger, aceste personalități afirmă 
că o asemenea reescaladare ar

® Republica Suverană și in
dependentă Shri Lanka va fi 
proclamată Ia 22 mai a.c., a de
clarat primul ministru al Cey
lonului, Sirimavo Bandaranaike. 
într-un discurs rostit la reuni
unea adunării constituante a 
Ceylonului. Din Colombo, agen
țiile de presă relatează că A- 
dunarea Constituantă. reunită 
în sesiune, examinează proiec
tul definitiv al noii Constituții 
a Ceylonului, ce urmează să in
tre în vigoare o dată cu schim
barea denumirii Ceylonului și 
proclamarea Republicii 
Lanka. După această 
publica Shri Lanka 
Coinmonwealthiii

SPITALUL UNIFICAT PETRILA
angajează prin concurs

— UN MAGAZIONER

DOUĂ SURORI SAU ASISTENTE ME
DICALE

Shri 
dată. Re- 
va părăsi

Gustav a'® Regele Suediei.
VI-lea Adolf, aflat într-o vizită 
oficială Ia Bonn, a avut. în 
cursul zilei de marți, o întreve
dere cu președintele R.F. a Ger
maniei. Gustav Heinemann. In 
cursul aceleiași zile, regele Su
ediei s-a întîlnit eu cancelarul 
Willy Brandt.

Condiții de angajare, conform Legii 22z1969 
și H.C.M. 2351/1969.

Dcpincri ac coroane ac nori la 
monumentele eroilor ffia Capitală

gertfit viața pentru patrie, la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, aii fost 
depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri; Corpului diplo
matic; Ministerului Forțelor Ar
mate și Ministerului de Interne; 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia; Consiliului Național al 
Femeilor; Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului U.A.S.R.; Comite
tului ftiunicipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular 
municipal: Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Româ
nia; Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul an
tifascist; Uzinelor constructoare 
de mașini „23 August"; între
prinderii textile „Dacia", pre
cum și jerbe din partea orga
nizațiilor de pionieri.

Ea Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici au fost depuse coroa
ne de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri; 
Gorpulu; diplomatic; Ministeru
lui Forțelor Armate și Ministe
rului de interne; Comitetului 
municipal București al P.C.R. și

Consiliului popular municipal; 
Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifas
cist; Uzinelor constructoare de 
mașini „Vulcan"; Fabricii de 
confecții și tricotaje—București: 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii"; Uzinei de țevi „Re
publica", precum și jerbe din 
partea pionierilor.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor patriei a 
fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România, 
iar la Monumentul eroilor so
vietici au fost intonate imnurile 
dc stat al Uniunii Sovietice și 
al Republicii Socialiste România.

In încheierea solemnităților, 
cei prezenți au primit defilarea 
companiilor de onoare.

La solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la Cimitirul 
militarilor britanici, căzuți pe 
teritoriul României, în lupta îm
potriva fascismului, au luat 
parte Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Theo
dor Burghele, Florea Dumitres
cu, Ion Ursu — membri ai gu
vernului, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Gheorghe Călin, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Ilfov, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți șefi ai unor

misiuni
la București și atașați militari.

O companie militară a pre
zentat onorul. După intonarea 
imnurilor de stat al Marii Bri
tanii și al Republicii Socialiste 
România au fost depuse coroa
ne de flori din partea Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România; Corpului 
Ministerului Forțelor 
Consiliului popular al 
Ilfov.

Asistența a primit 
Companiei de onoare.

Cu prilejul Zilei de 
fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la mormintele e- 
roilor români de la Cimitirul 
militar Ghencea din Capitală, la 
cimitirele și monumentele eroi
lor români din întreaga țară.

Cu acest prilej, membri ai 
gărzilor patriotice, tineri care 
se pregătesc în detașamentele 
pentru apărarea patriei și pio
nieri au făcut gărzi de onoare. 
Fanfare militare au intonat Im
nul Eroilor.

Cu același prilej au fost depu
se coroane de flori -și în cimi
tire ale ostașilor sovietici, că
zuți pe teritoriul României în 
lupta împotriva fascismului, de 
la Jilava, Herăstrău și din alte 
localități ale țării,

(Agerpres)

In ultima vreme, sportul școlai 
din Valea Jiului a cîștigat în am
ploare prin participarea pe o scară 
largă a elevilor la competiții tot 
mai diverse. Astfel, din rîndul ce
lor care s-au inițiat în jocul cu 
mingea de celuloid s-au ridicat c- 
levii Victoria Chinceșan de la Li
ceul din Vulcan, Ștefan Beleneșy și 
Constantin Marcu din Petroșani, 
cîștigătorii merituoși ai fazei jude-1 țene a „Concursului speranțelor" la2 simplu și dublu băieți, concurs ce 
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Campioana națională de anul tre
cut, reprezentanta Liceului teoretic 
din Petroșani, Gabriela Safcencu, 
și-a confirmai valoarea învingînd în 
finală o altă speranță a municipiu
lui nostru, eleva Maria Rogobete de 
la Liceul Loirea. Cu 
jos decît sora sa, 
Rogobete a cîștigat 
categorică titlul de 
țean școlar pe anul
îi dă dreptul de a participa alături 
de Gabriela Safcencu în tabăra spe
ranțelor olimpice ce se va organiza 

■ în vacanța de vară, în județul Mu
reș. La același concurs, o bună 
comportare a avut-o și elevul Con
stantin Zup de la Liceul industrial 
din Petroșani.

Iacob IMLING

Returul campionatului 
municipal de fotbal

Simbătă, 6 mai a.c., a început 
returul campionatului munici
pal de fotbal, ediția 1971/1972. 
Intr-o primă întîlnire din ca
drul acestui campionat, pe te
renul Jiul din Petrila, echipa

I.G.L. din Petroșani a întrecut 
cu scorul de 3—0 Pe partenera 
sa — C.F.R. Petroșani. Cele trei 
goluri au fost înscrise de către 
Ion Gavrilă în minutele 2, 50 și 
71.

organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de :

— TEHNICIAN PRINCIPAL PROIECTANT

Concursul va avea loc Ia sediul unității în 
data de 20 mai 1972.

Candidații vor prezenta actele de studii și de 
vechime în funcție potrivit prevederilor Legii 
nr. 12/1971 (anexa 2).

Informații Ia biroul personal al unității, tele
fon interurban : 149.

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Gafița
Teodor, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

pe cei interesați că anunțurile la rubrica „mica 
publicitate" au următoarele tarife :
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— pierderi
— Iecții-meditații
— cereri de serviciu
— oferte de serviciu
— schimb de locuință
— închirieri
— vînzări-cum parări
— anunțuri de familie 
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