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Toate organizațiiile de partid, toate colectivele
de muncă își pun la temelia activității

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
secretar . generai al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
a primit, la 31 octombrie, pe 
tovarășul Carlos Rafael Rodri- 
guez 
al 
al 
ministru al 
luționar al 
președintele 
în Comisia mixtă de colabora
re economică și tehnico-ști- 
ințifică.

La primire a participat to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă de colaborare 
economică și tehnico-științi-

membru 
C. C.

din Cuba și 
Guvernului Revo-

Republicii Cuba, 
părții cubaneze

Rodrfguez, 
Secretariatului 

P. C.

Oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 

. călduros mesaj de salut din 
partea tovarășilor Fidel Cas
tro, Osvaldo Dorticos, Raul 
Castro Ruz, evocînd momen
tul deosebit pe care l-a re
prezentat vizita primului se
cretar al C.C. al P.C. din 
Cuba în România pentru con
tinua dezvoltare a relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări și partide.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
șuliîi 
cretar 
Cuba.
nului
tovarăși- din conducerea 
partid și 
bune
gerea 
nic
rile și partidele noastre 
cunoaște, în continuare, 
curs ascendent.

In cadrul convorbirii, 
a avut loc cu acest prilej

a adresat tovară- 
Fidel Castro, prim-se
al C.C. al P.C. din 

prim-ministru al Guver- 
Revoluționar, celorlalți 

de
de stat, cele mai 

urări, odată cu convin- 
că relațiile de priete- 

și colaborare dintre ță- 
vor 
un

fost reliefate rezultatele bună 
obținute în înfăptuirea înțe
legerilor convenite cu prilejul 
întîlnirii dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor 
două țări, subliniindu-so că în 
acest context se înscrie si 
noua convenție de cooperare 
economică încheiată marți 
între1 România și Cuba. A (ost 
evidențiată dorința comună de 
a intensifica pe mai departe 
raporturile bilaterale de cola
borare și cooperare pe multi
ple planuri, în interesul po
poarelor român și cubanez, al 
construcției socialismului în 
cele două țări.

Au fost discutate, de ase
menea, unele probleme actua
le ale vieții internaționale, 
consemnîndu-se cu satisfacție 
cursul pozitiv, ascendent, în
registrat în direcția dezvoltă
rii climatului de pace și secu
ritate în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie- ” 
tenească.

care

Declarația

A fost de față Nicolas Ro
driquez Astiazarain, ambasa
dorul Republicii Cuba 
București.

aniversări

a Republicii

cinstea

în fapt a an
in
Ș>

cu profil 
unde operația de ex- 

a cărbunelui se e- 
cu ciocanul de a-

viabilitatea 
inițiativei „100

Pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață ale 
muncitorilor mineri, ale sala- 
riaților nefamiliști de la ex
ploatările miniere, pentru e- 
liminarea unor neajunsuri ge
nerate de dubla administrare 
a cantinelor (conduse atît de 
baza de aprovizionare și trans
port a C.C.P., cît și de 
care exploatare minieră)

• -ducerea C.C.P. a luat ca 
sură trecerea acestora în 
tiunea directă a minelor, 
poate spune că astfel 
creat un cadru mai bun de 
activitate cantinelor. Aceste 
„mici unități" își îndeplinesc 
mai bine funcția lor socială, 
iar efectul se reflectă cu 
o eficiență sporită în activita
tea minei. La rîndul ei, ex
ploatarea minieră este în mai 
mare măsură interesată să 
satisfacă cerințele imediate 
ale cantinei și ale abonaților, 
să asigure coordonarea, îndru
marea și supravegherea mai 
îndeaproape a întregii activi
tăți de aprovizionare, de păs
trare și conservare a mărfuri
lor, servirea abonaților.

Este vorba deci de o măsu
ră organizatorică bună, de o 
materializare vie a propuneri
lor făcute de mineri, care va 
contribui, în ultimă instanță, 
la sporirea producției de căr
bune. Este, în același timp, o 
materializare a preocupărilor 
consiliului municipal al sindi
catelor care, în zilele imediat 
următoare ale vizitei tovară- 
lui Nicolae Ceaușescu în Va
lea Jiului, a trecut la trans
punerea în viață a indicațiilor 
primite, sprijinind Centrala 
cărbunelui, în eliminarea du
blei subordonări a activității

fie- 
con- 
mă- 
ges-

Se 
s-a

cantinelor, în organizarea lor 
ca unități care să depindă și 
să facă parte integrantă din 
cadrul exploatărilor miniere.

Primele constatări în urma 
aplicării noii organizări sînt, 
evident, mulțumitoare. Fieca
re mină, prin comitetul sindi
catului și comitetul oaihenilor 
muncii, sub îndrumarea orga-

ALE UNUI PRESTIGIOS
SUCCES FINAL

Colectivul sectorului II 
al minei lupeni continuă 
să conducă în întrecerea 
desfășurată cu celelalte co
lective pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan la producția de căr
bune ale acestui trimestru, 
depășind pînă acum cu pes
te 2 000 tone cărbune pro
ducția planificată.

De „Ziua brigadierului", 
zi organizată in fiecare lu
nă și devenită o tradiție la 
mină, șeful unei brigăzi din 
acest sector, loan Gîrea, în 
numele ortacilor săi — 
conduși pe schimburi de că
tre minerii Alexandru Fră- 
țean, Dionisie Agoston, Pe
tru Ploștinaru și Francisc 
Koma — s-a angajat să 
realizeze în luna octombrie, 
împreună cu minerii din 
brigadă, o avansare de 100 
ml, într-o lucrare de pregă
tire în cărbune 
mediu 
cavare 
xecută 
bataj.

Avansarea de 71 ml ob
ținută după primele două 
decade ale lunii face dova
da traducerii 
gajamentului, dovedind 
acelaș .timp 
însemnătatea 
ml de avansare lunar' 
pornită de Constantin Gră
dinarii la Uricani și prelua
tă pretutindeni la minele 
din bazin, găsind aplicare 
la toate lucrările de des
chideri și pregătiri, indife
rent de condiții — creînd 
posibilitatea generalizării ei.

pările pentru ridicarea calita
tivă..a mesei —. au făcut posi
bilă trecerea la diversificarea 
meniurilor, Ia îmbunătățirea 
suplimentului pentru pauza de 
masă la locul de muncă. îna
inte de a încheia această tre
cere în revistă a primilor pași 
pentru îmbunătățirea activită
ții cantinelor, menționăm că,

CĂMINUL 
SI CANTINA 
9

GAVRILĂ DAVID
președintele

Consiliului municipal al sindicatelor

nului conducător de‘ partid, 
și-a manifestat interesul de a 
așeza activitatea cantinei ce-i 
aparține pe suportul relațiilor 
de deplină solicitudine, ospita
litate și grijă 
nați. Pe linia 
lor s-au luat 
te, inventarul 
îmbogățit cu veselă corespun
zătoare, cu mobilier nou, im- 
primînd ambianței cantinei o 
nouă față. Aceste măsuri, ca 
și altele, izvorîte din preocu-

față de abo- 
dotării cantine- 
măsuri irnedia- 
cantinelor fiind

acolo unde a fost posibil, s-au 
luat chiar măsuri de înlocui
re a vechilor localuri. Astfel, 
la Lonea, cantina dispune de
ja de localul fostului restau
rant „Măgura", iar la Petrila 
va beneficia de localul bufe
tului „Voievodul". La Lupeni, 
pe lingă cantina existentă, se 
va trece în scurt timp la in
troducerea unui program de . 
cantină la actualul restaurant 
„Cina", fără ca acestuia să-i 
fie diminuate funcțiile pe li-

- Mărturie că luna aceasta se va încheia cu un succes de 
prestigiu pentru colectivul sectorului 1 al minei Aninoasa 
— situat în tot cursul lunii pe primul loc al întrecerii des
fășurată de toate colectivele miniere in cinstea celei de a 
25-a aniversări a Republicii — stau cele 971 tone cărbune 
extrase la zi, pînă în dimineața de 28 ’octombrie. Depășirea 
de plan a sectorului cumulează la un loc producția de căr
bune extrasă peste plan din fiecare front al abatajelor con
duse de Nicolae Ilie (430 tone), Iuliu Damian (100 tone), Eu
gen Bodnar (40 tone), ca și din lucrarea de pregătiri a bri
găzii Pavel Dediu...

Meritul este însă al întregului colectiv, pentru că aces
te realizări au fost posibile datorită unei organizări supe
rioare a producției, a disciplinei ferme manifestată de toți 
membrii colectivului, al respectării întocmai a măsurilor pre
conizate pentru atingerea acestor rezultate.

Iată ce ne-a declarat în acest sens inginerul Emerik 
Kovacs, șeful de sector:

— Explicația succesului e simplă, dat fiind elaborarea 
din timp și aplicarea neabătută a noului program de lucru 
concret, cuprinzând măsuri, imediate izvorîte din vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Valea Jiului. Ast
fel, am reușit, să realizăm o concentrare pe un teritoriu 
mai reslrîns a fronturilor de lucru, iar în acest perimetru 
să dispunem de capacități mari de producție. Ca urmare, se 
realizează o ușurare în aprovizionarea brigăzilor producti
ve, cu efective' de rpgie reduse, favorizînd de asemenea, 
'dirijarea' f'ap'id<f“'ă'‘aceslor’ echipe de deservire și Urmărirea 
atentă a respectării sarcinilor concrete de către fiecare 
muncitor în parte, sarcini precizate în programele elaborate 
pentru fiecare loc de muncă. Această manieră de lucru a 
avut și un alt efect, deosebit de important: s-a creat posi
bilitatea unui contact permanent și direct între fiecare mun
citor și între personalul de decizue din sector și de trans
mitere a deciziilor, o legătură continuă și rodnică între mi
neri, maiștri și conducerea sectorului. Aplicăm în plus, 
cadrul sectorului și unele măsuri disciplinare deosebite 
cazul celor care absentează în zilele de plată (sub nici 
motiv, absențele lor nu sînt motivate) j se înțelege astfel 
ce am reușit să asigurăm plasarea corespunzătoare, după ne
cesități, a fiecărui loc de muncă — condiții esențiale în ob
ținerea unor randamente superioare

In această activitate susținută pe frontul cărbunelui se 
evidențiază aportul brigăzilor de mineri sus menționate pre
cum și al maiștrilor Ion David, Alexandru Anca, maistrului 
principal Pavel Blaj, subinginerului loan Lisca și al ingine
rului Iosif Zlăgneanu.

DIN AGENDA 
CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE

In cadrul programului 
colaborare de lungii 
cit proiectanții care 
ză in unitățile 
cercetătorii de la 
mașini 
tului 
Vuia" 
nalizat 
țele de 
serie de 
destinate 
Soluțiile 
te pe baza încercărilor prac
tice pentru stabilirea circui
telor hidraulice și pentru op
timizarea parametrilor con
structivi și de exploatare au 
justificat omologarea și asi
milarea în producție a unei 
game de pompe hidraulice 
care cuprinde circa 20 de ti- 
po-dimensiuni de bază, cu 
performanțe tehnice și func
ționale ridicate, ce înlocu
iesc cu bune rezultate uti
laje asemănătoare procura
te din import.

Specialiștii acestei catedre 
întreprind noi cercetări apli
cative, care vizează proiec-, 
tarea și introducerea în pro
ducție a altor tipuri de 
pompe hidraulice de mare 
rezistență la lichide corozive.

de 
durată 
lucrea- 

prod active, 
catedra de 
a Institu- 

„Traiau 
au fi-

hidraulice 
politehnic 

din Timișoara
studiile și experien-

laborator pentru o 
pompe hidraulice, 
industriei chimice, 

tehnice recomanda-

Agenției Române

Agenția Română de Presa 
„Agerprcs" este împuternicită 
să declare :

Opinia publică din țara 
noastră a luat cunoștință cu 
profundă satisfacție de evolu
ția convorbirilor în legătură 
cu reglementarea pașnică a 
problemei vietnameze și . în
țelegerea la care s-a ajuns cu 
privire la „Acordul privind 
încetarea războiului și - resta
bilirea păcii în Vietnam" și 
semnarea acestui document. 
Poporul nostru,-care întotdea
una s-a, pronunțat asupra ne
cesității unei soluționări poli
tice a problemei vietnameze, 
manifestîndu-și solidaritatea 
sa deplină, internaționalistă, 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru 
ființei sale naționale, 
pe deplin poziția și 
justă a guvernului R.
nani 
neze 
rea

păcii în Vietnam", asupra că
ruia au convenit cele două 
părți.

Guvernul Republicii (Socia
liste România își exprimă spe
ranța că Statele Unite ale A- 
mericii își vor respecta an
gajamentele asumate în ca
drul acordurilor convenite cu 
Republica Democrată Viet
nam, ceea ce ar corespunde 
intereselor popoarelor vietna
mez și american, cauzei păcii 
în Asia de sud-est și în în
treaga lume.

Țara noastră consideră că 
în prezent, cînd s-a conturat 
o perspectivă privind stinge
rea conflictului, pe baza unei 
soluții politice, este imperios 
necesar să se dea dovadă de 
luciditate politică și realism, 
să se ajungă astfel la semna
rea grabnică a acordului, 
ceea ce va avea profunde 
implicații pozitive asupra păcii 
și securității în întreaga lume.

apărarea 
sprijină 
cererea

D. Viel- 
să somUnite

privind înceta- 
restabilirea

ca Statele
„Acordul 

războiului

realizări

1 i

actuala ediție
Internațional

în 
în 

un 
de

I
i
t

părților 
contri- 

îmbunătățirca

LIBIA

(Continuare in pag. a 4-a)
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Citiți în pagina a 2-a
De la o extremitate la alta a Văii Jiului, 

în toate exploatările miniere, 
se generalizează 

0 INIȚIATIVĂ CU PUTERNICE REZONANȚE IN 
CONȘTIINȚE Șl 0 CERTĂ VALOARE PRACTICĂ:

ORA DE DIRIQENȚIE 
MUNCITOREASCĂ

nie de alimentație publică. Al
te preocupări, alte strădanii 
au adus după sine rezolvări 
eficiente în ce privește apro
vizionarea cantinelor, însiloza- 
rea unor alimente pentru iar
nă.

Pe un alt plan, revine ca o 
sarcină permanentă comitete
lor sindicatelor, comitetelor 
oamenilor muncii, instruirea 
și îndrumarea comitetelor de 
cantină, astfel ca acestea să-și 
trăiască din plin viața, să-și 
îndeplinească rolul în respec
tarea strictă a prevederilor 
legii, în supravegherea activi
tății și stimularea inițiativei 
personalului cantinelor, în 
menținerea ordinii și curățe
niei, statornicirea unor relații 
de respect reciproc între per
sonalul de servire și abonați. 
In acest sens, modul în care 
s-au făcut ’ primii pași, reviri
mentul înregistrat în viața 
cantinelor de cînd se află în 
gestiunea economică a ex
ploatărilor miniere, constituie 
garanții ale continuei îmbună
tățiri a climatului din canti
ne, ale condițiilor de viață ce 
trebuie asigurate îndeosebi ti
nerilor mineri.

★
Căminul muncitoresc — ca

sa tinerilor angajați 
de asemenea, un 
central 
tetelor 
fiecare 
Pentru 
nerilor 
contribui 
această cale, la permanenti
zarea 
forței 
viitoarei producții de cărbu-

(Continuare In pag. a 3-a)

— este, 
asemenea, un obiectiv 

al preocupărilor comi- 
sindicatelor 
exploatare 

a crea cadrul 
noi angajați, 

cît mai i

de la 
minieră, 

i optim ti- 
pentru a 

mult, pe

cadrelor și asigurarea 
de muncă necesară

Un colectiv de specialiști 
de la Institutul de cercetări 
și proiectări electrotehnice 
din Capitală a realizat o in
stalație originală, brevetată 
ca invenție, pentru verifica
rea siguranței in exploata
re a motoarelor electrice a- 
sincrone trifazate. Instalația 
— un veritabil stand de pro
be — complet automatizată, 
funcționează pe baza unor 
comenzi prestabilite, testînd 
simultan caracteristicile me
canice, electrice și termice 
ale motoarelor, durată me
die și probabilitatea de 
funcționare a acestora fără 
defecte. Verificările motoa
relor se efectuează într-un 
timp foarte scurt și în con
diții de sarcină apropiate de 
cele- ale agregatelor aflate 
în exploatare. Instrument de 
mare utilitate pentru contro
lul motoarelor asincrone, no
ua instalație permite depis
tarea din timp a 
slabe ale acestora, 
buind astfel la 
calității lor.

Prezentat la 
a Tîrgului 
București, standul pentru ve
rificarea siguranței în ex
ploatare a motoarelor elec
trice asincrone trifazate a 
stîrnit un viu interes în rîn- 
dul specialiștilor din țară și 
de peste hotare.

Ora de practică în atelierul de tîmplărie- 
lăcătușărie al Școlii generale nr. 1 Petrila. 
Sub îndrumarea maistrului instructor Ignat 
Polak, elevii din clasa a VIII-a participă activ 
la confecționarea gherghefurilor pentru țesut 
carpete de mină. Pînă la sfîrșitul actualului an 
școlar, elevii din clasele V-VIII de la această

1»E ' z-:

iK§

și per spec

Din septembrie 1969, cînd 
monarhia a fost răsturnată în 
Libia, noile oficialități au < 
reușit aproape să dubleze ve
niturile obținute prin comer
cializarea petrolului, princi
pala bogăție a țării. In pre
zent, rata extracției este de 
3,1 milioane barili de petrol

școală și-au propus să confecționeze, în ore
le de practică productivă, bănci școlare cu 
schelet metalic, gherghefuri, mobilier pentru 
grădinițe și alte obiecte de uz casnic prin a 
căror valorificare vor realiza peste 8 000 lei.

Foto și text : E. DOBOȘ

pe zi, ceea ce a determinat 
ca Libia — odinioară consi
derată ca una dintre cele 
mai sărace țări și cu un po
tențial economic dintre cele 
mai reduse — să aibă astăzi 
un venit pe cap de locuitor 
de aproximativ 1 500 dolari. 
Rezervele de devize depășesc 
2 500 milioane dolari, veni
turile se cifrează la 2 200 mi
lioane dolari, fiind prevăzut 
un surplus bugetar de 600 
milioane dolari. Petrolul asi
gură 90 la sută din venitu
rile Libiei și reprezintă 
la sută din exporturile

Pentru un control mai 
al rezervelor petrolifere, 
vernul de la Tripoli a ; 
zat, recent, să permită 
explorări de amploare, 
să acorde concesiuni 
companii străine, procedind 
la crearea unei corporații na
ționale de petrol (Libian Na
tional 
tion).
ceasta 
ocupa

98 
sale, 
bun 

. gu- 
refu- 

noi 
sau 

unor

Petroleum Corpora
te preconizează ca a- 
companie, care se va 
de extragerea și co

mercializarea ' pe cont pro
priu a unei părți din rezer
vele petrolifere, să controle
ze, in următorii ani cel pu
țin 10 la sută din producția 
națională de petrol. Guver
nul a impus, de asemenea, 
companiilor străine, care ac
ționează în țară, cote de 
producție mai scăzute pentru 

preveni o rapidă secătuire 
zăcămintelor și a cerut,
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Pentru cititorii ziarului nostru, numele ini
țiativei turnate în litere mari de plumb în 
titlul acestor consemnări nu este desigur o 
noutate. S-a mai scris și se va mai scrie 
despre „Ora de dirigenție muncitorească" în- 
trucît de Ia debutul ei, de la perioada de a- 
dolescență pînă la maturitatea deplină pe ca
re o va atinge odată cu generalizarea și a- 
plicarea ei largă, în toate cele zece exploa
tări miniere din Vale, se vor cere eforturi 
perseverente, căutări creatoare pentru ulti
ma ei perfecționare.

Născută, în urmă cu un an și citeva luni 
din necesitatea de a găsi noi forme șl 
metode menite să sporească forța de înrîu- 
rire a muncii politico-educative, să amplifice 
ecoul ei în conștiința maselor, contribuția Ia 
realizarea sarcinilor de producție și formarea 
omului nou, experimentarea metodei la care 
ne referim a fost încredințată de organiza
ția de partid a minei tonea, maistrului mi
ner Aurel Popa, un cunoscut agitator al or- 
ganizațiel de partid din sectorul

Așa cum s-a mai spus — dar e 
petăm — ideea inițiatorilor „orei 
ție muncitorească" — a urmărit 
participarea efectivă, nemijlocită
tehnice, a organizatorilor producției la acti
vitatea politico-educativă. S-a avut în vede
re, în primul rînd, lărgirea atribuțiilor mais
trului miner dincolo de cadrul strict tehni- 
co-administrativ astfel înc‘t el, tehnicianul, 
conducătorul și organizatorul producției să 
depășească stadiul de simplu transmițător și

I al minei, 
bine să re
de dirigen- 
să asigure 
a cadrelor

organizator al unor ordine și dispoziții ri
guros profesionale,’ de serviciu, să devină un 
militant politic, un educator. Este vorba de 
suma calităților etice și profesionale pe care 
trebuie să le întrunească un militant politic 
și un educator spre a fi apt să contribuie di
rect la perfecționarea- morală și profesională 
a minerilor, a tuturor celor ce-i sînt subor
donați, să promoveze în rîndul lor asemenea 
trăsături cum sînt hărnicia, spiritul gospodă
resc, abnegația -și pasiunea pentru meseria

citorească" a fost încredințată, nu intimplă- 
tor, maistrului miner Aurel Popa. „Alegerea" 
a pornit de Ia criterii care puteau constitui 
etalon pentru zeci și zeci de situații asemă
nătoare. Cum am mai scris, am reținut din 
fișa biogtafică a acestni tînăr și inimos teh- 
uician miner comunist, „diriginte" al reviru- 
lui pe care-1 conducea (format în momentul 
declanșării inițiativei din 35 de oameni con- 
stituiți în cele patru schimburi de producție 
ale brigăzilor lui Dionisie Policiuc, Costache

Incursiune sumară
în „biografia" inițiativei

aleasă, să contribuie la omogenizarea colec
tivelor de muncă, Ia deprinderea lor cu nor
mele de disciplină riguroasă din mină, la 
cultivarea raporturilor de întrajutorare tovă
rășească și de solidaritate muncitorească in
trate în tradiția minerilor.

Incercînd o incursiune sumară în „biogra
fia" inițiativei vom reaminti că în contextul 
eforturilor și căutărilor organizației de partid 
de Ia mina tonea pentru perfecționarea mun
cii politico-educative, experimentarea sau mai 
bine-zis „brevetarea" „orei de dirigenție mun

Bâgu, Ioan Porca, Mihai Buzămurgă și Dumi 
tru Duma Răscoleanu) faptul că lucrează în 
acest sector din 1954 Aici a căpătat „bote 
zut" minei aici a devenit miner, de aici a 
fost propus să urmeze școala de maiștri mi
neri și tot aici s-a întors după absolvirea ei 
Pregătirii profesionale i s-a adăugat un curs 
de partid de șase luni fapt care s-a repercu
tat pozitiv asupra activității sale pe tărîm 
obștesc, în îndeplinirea răspunderilor ce-i re 
vin ca membru în biroul comitetului de 
partid al minei. Experiența în producție și în

activitatea obștească, politică, autoritatea de 
care se bucură în colectivul cu care mun
cește. competența profesională au stat la 
baza forței de înrîurire a 
ție muncitorească" 
inaugureze.

Așadar, maistru] 
lonea este primul 
lui pentru revfrul 
timpul potrivit consemnam că primele rezul
tate repurtate de minerii din revirul acestui 
maistru miner erau concludente pentru a va
lida inițiativa : în luna septembrie a anului 
trecut fluctuația forței de muncă a fost prac
tic lichidată ; n-au mai fost semnalate absen
țe nemotivate ; în condiții identice de muncă, 
schimbul de producție din acest revir a în
trecut celelalte două schimburi cu — dacă 
ne amintim bine — 185 și, respectiv, 311 tone 
de cărbune.

Am întreprins această privire retrospecti
vă spre a ne reaminti 
tul ei. din stadiul de 
încă multe lucruri mai 
perfecționare, inițiativa 
rea. Și acest semn bun, încurajator, n-a ră
mas în anonimat. Ce) puțin Ia Lonea — pen
tru început — el a declanșat o reacție în 
lanț. Experimentarea pe „stația pilot" a re- 
virului maistrului Aurel Popa, încununată de ■ 
reușită a 

tat-treptat, 
dobîndind, 
„diriginți".

„orei de dirigen- 
pe care s-a încumetat s-o

comunist Aurel Popa din 
„diriginte" din Valea Jiu- 
pe care-1 conduce. I.a

că încă de Ia începu- 
experimentare, cînd 
erau susceptibile de 
și-a confirmat valoa-

fost amplificată, generalizată trep- 
mulți maiștri mineri din Lonea 
în răstimpul unui an, atestatul de I

Citeva puncte de reper 

din programa de perfecționare 

murală și profesională 

a oamenilor
Dacă ne-am propune să sin

tetizăm, să „conspectăm" — aș 
zice — experiența aplicării pe 
distanța de mai bine de un an 
a „orei de dirigenție muncito
rească" de la Lonea, prima 
constatare ar fi că această „o- 
ră" nu are „pauze" și „vacan
țe", momente de relaxare sau 
apatie. Este adevărat „ora" 
propriu-zis se desfășoară, de 
regulă, odată pe săptămînă, în 
fiecare vineri dar aceasta nu 
exclude permanența dirigenți- 
ei, manifestarea ei ori de cite 
ori este cazul. Este și firesc să 
fie așa. Prin însăși obiectivele 
și factorii concreți care au de
terminat . nașterea inițiativei, 
„ora de dirigenție muncito
rească" acoperă un cîmp ex
trem de larg al activității și 
vieții desfășurate atît la locul 
de muncă cît și „la zi".

Cu lecția învățată, adică por
nind de la experiența cîștiga- 
tă pînă acum, tovarășul Andrei 
Colda, secretarul comitetului 
de partid de la mina Lonea, 

"explica : Persistența unor defi
ciențe în organizarea produc
ției, nivelul încă scăzut de ca
lificare a unor mineri, abate
rile de Ia disciplina muncii, 
fluctuația accentuată a forței 
de muncă între schimburi sau 
brigăzi sau chiar cea înregis
trată. Ia nivelul minei (cînd nu
mărul noilor angajați a ajuns 
să-l egaleze pe cel al „Iichida- 
ților" — ceea ce denotă minu
suri în activitatea pentru sta
bilizarea oamenilor la mină și 
omogenizarea colectivelor de 
muncă, în felul cum sînt „asi
milați" noii ’angajați în cîmpul 
muncii ș.a.) s-au repercutat în 
neîndeplinirea sarcinilor de 
plan de către un număr însem
nat de brigăzi de la mina noas
tră și, prin urmare, asupra re
zultatelor de ansamblu ale co
lectivului minei. Intr-o astfel 
de situație la care s-au mai a- 
dăugat și deficiențe în întreți
nerea și folosirea utilajelor, 
slaba asistentă tehnică, cazuri 
de risipă de materiale, ne-am 
spus că perfecționarea relații
lor dintre cei care conduc și 
organizează procesul de pro
ducție și cei ce realizează e- 
fectiv producția, continua întă
rire a răspunderii comune pen
tru îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor profesionale, cre
area unui climat de muncă să
nătos, stimularea exigenței re
ciproce și a intransigenței fa
ță de tot ceea ce are influen
ță asupra îndeplinirii sarcini
lor de plan nu se poate să nu 
se răsfrîngă cu efecte pozitive 
asupra activității fiecărei bri
găzi, a fiecărui miner în parte.

Aici s-ar cuveni să fac o 
precizare — spune tovarășul 
Colda. „Ora de dirigenție mun
citorească" nu-și pronune să 
reprezinte doar un prilej, o o- 
cazie de „recapitulare" sau in
ventariere a unor asemenea 
deficiente ca cele Ia care m-am 
referit mai înainte, ci un anti
dot al lor. Intrucît eficiența a- 
plicării' acestui antidot depin
de în măsură hotărîtoare de 
dezvoltarea unei opinii comba
tive de masă, maistrului îi re
vine datoria de a stimula po
ziția intransigentă față de tot 
ceea ce ar putea polua clima
tul sănătos de muncă, ar afec
ta disciplina sub toate aspec
tele ei, față de tot ceea ce es
te străin regulilor de muncă

și de raporturi tovărășești in
tr-un colectiv, încetățenirea ți
nui climat propice efortului de 
autoperfecțianare spre care -es
te îndemnat să aspire fiecare 
om al colectivității — de la 
„mezinul" la „veteranul" bri
găzii.

Nu ne propunem, firește, să 
epuizăm acum multilateralita
tea și complexitatea subiecte
lor ce sînt sau ar putea fi a- 
bordate cu prilejul „orei de 
dirigenție muncitorească". In 
cadrul schimbului de experi
ență, al „documentării" la fa
ta locului, cînd numeroși oas
peți din celelalte exploatări 
miniere vin la Lonea spre a 
vedea „pe viu" și a afla din 
sursa cea mai autorizată date
le cele mai concrete ale ini
țiativei, a o „radiografia", ni 
s-au părut interesante lămuri
rile date de unul dintre „di- 
riginții" de la Lonea, mai
strul miner Eugen Țif:

— Ca oricare maistru mă în
tâlnesc zilnic în sala de pon- 
taj și apoi în abataj cu fieca
re muncitor din revirul meu 
— spunea el. Prilejul acesta 
nu este o formalitate, un sim
plu apel, un pontaj obișnuit; 
el nu ne oferă ocazia doar de 
a-1 vedea pe om, ci de a sta 
de vorbă cu el, de a schimba 
un cuvînt, de a-i pune o în
trebare sau de a-i da un răs
puns, de a întreține o discu
ție sinceră, deschisă ca de la 
om Ia om.

O dată pe săptămînă însă, 
în fiecare vineri ne întilnim 
cu toții, stăm de vorbă împre
ună — atît despre munca fie
căruia, cît și despre proble
mele întregului revir, ale fe
lului cum fiecare își îndepli
nește obligațiile. „Ora de diri- 
geiiție muncitorească" devine 
un prilej extrem de favorabil 
de a ne clarifica asupra a nu
meroase probleme ale produc
ției dar și de a lămuri un șir 
de alfe prob’eme extra-profe- 
sionale de a supune discuți
ei colectivului aspecte ale eti
cii și comportării în societate, 
în familie, „cazuri" care um
bresc reputația omului în cau
ză ca și a co’ectivului din ca
re face parte. Cu atenție și 
tact, de la caz Ia caz, cău
tăm să aăsim răspunsuri, solu
ții, să dăm o mînă de ajutor 
în soluționa*.a fiecărui caz. O- 
mul si. ‘e a tfel alături umărul 
tovarășilor de muncă și depă
șește mai ușor obstacolele pe 
care le întîmpină. Și — de ce 
n-am spune-o — rămîne dator 
pentru sprijinul moral încer- 
cînd la rîndu-i să-1 ramburse
ze prin muncă, prin •"''vota- 
ment față de colectivitatea în 
care este integrat și care l-a 
ajutat să depășească momen
tele de impas..."

Cît de cît, fără o ordine 
ci..nolooică c re să puncteze 
însemnătatea obiectivelor pe 
care și le propune să le a- 
tingă „ora de dirigenție mun
citorească", explicațiile celor 
doi interlocutori de la Lonea 
oferă, sptxăm, măcar anele 
puncte de reper în alcătuirea 
și la alte exploatări miniere 
din Valea ’iului a programei 
de perfecționare morală și 
profesională a oamenilor, a 
programei de acțiune pentru 
îndeplinirea obiectivelor ma
jore pe care le au în față co
lectivele minelor.

Atitudinea față de muncă - 

obiectul de căpetenie 

al orei de dirigenție
„In ultimă instanță — ne 

spune un alt „d>’;''ln’e” de Ia 
Lonea, tovarășul loan lăcătu- 
șu — dacă am încerca să a- 
ducem la același numitor co
mun toate acțiunile și măsu
rile pe care ie întreprindem 
în cadrul „orei de dirigenție

muncitorească" ele ar avea ea 
rezultantă efortul ce se de
pune pentru cultivarea atitu
dinii înaintate față de mun
că, acest obiectiv aflîndu-se 
mereu în atenția noastră, pe 
primul plan al discuțiilor ce 
le purtăm cu oamenii.

Oe ia o extremitate la alta a Văii Jiului,
c

în toate exploatările miniere, se generalizează

exploatărilor miniere ,ci fa de
terminat și utile schimburi de 
opinii, confruntări de păreri 
interesante.

Iată, tovarășul Gheorghe 
Săcăluș, secretarul comitetului 
de partid de la mina Vulcan, 
opina pentru conferirea ca
lității de „diriginte" nu orică
rui maistru, ci celor care se 
disting prin- activitatea lor de 
educatori, de ’agitatori ai or
ganizațiilor de bază, oameni 
care se bucură de prestanță și 
autoritate în mijlocul colec
tivelor pe care le conduc. Pe 
de altă parte, tovarășul ing. 
Emil Muru, directorul minei 
Vulcan, era de părere ca mais
trul „diriginte" să fie inves
tit cu un șir de atribuții pre
rogative suplimentare în e- 
xercitarea atribuțiilor lui. A- 
ceste puncte de vedere sînt 
însă controversate. Și este bine 
că este așa. Din schimbul de 
opinii, din confruntarea lor 
pot apare soluții și idei noi, 
ingenioase, pentru perfecțio
narea pe parcurs, „din mers", 
a inițiativei. Am reținut, de 
pildă, opinia . judicioasă ’a to
varășului loan Badea, activist 
al comitetului municipal de 
partid care consideră că „fina
litatea acțiunii îi are în vedere 
atît pe membrii brigăzilor cît 
și pe maistru, astfel ca fie
care maistru, fiecare conducă
tor al procesului de producție 
să devină în cele din urmă un 
vrednic și pasionat educator 
și vedagog al colectivului pe 
care-1 conduce".

De altminteri o • idee gene
rală asupra căreia unanimita
tea este deplină este aceea 
că forța de convingere a ar
gumentelor dirigintelui, la 
„ora" pe care el o conduce, 
constă tocmai în exemplul lui 
personal, înaintat, manifestat 
în producție ca și în toate

împrejurările, că „ora de di- 
rigenție" este o școală de e- 
ducare și a educatorilor de
oarece în cadrul ei se stabi
lește un cod al obligațiilor 
reciproce, o regulă a exigen
tei fără concesii indiferent de 
persoană; practicînd-o, mais
trul „diriginte" se perfecțio
nează el însuși. Și cum aveam 
să aflăm, la Lonea, adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază — au tratat cu insisten
ță —- aceste aspecte stăruind 
pentru intensificarea muncii 
de educare a educatorilor.

De altfel, într-un mod con
vingător despre toate aceste 
aspecte ne-a vorbit tovarășul 
Nicolae Popovici, secretarul 
organizației de bază nr. 2 de 
la mina Lonea: „Calitatea de 
„diriginte" — spunea el — se 
cere a fi îndeplinită nu nu
mai de' maistrul miner, ci și 
de șeful de sector, de cadre
le de specialiști, de directo
rul minei. Pe umerii fiecăruia 
apasă. sarcinile cincinalului. 
Fără să generalizăm unele stări 
de lucruri încă negative este 
de arătat că mai avem și „di
riginți" care mai rămîn „co- 
rignnți" Ia „ora de dirigenție 
muncitorească". Cine altcine
va decît organizația de partid 
din care ei fac parte poate să
intervină oportun, să-i deter
mine a-și vedea și îndeplini 
menirea nu numai din punct 
dn vedere tehnic și adminis
trativ, ci și educativ. Din a- 
cest punct de vedere cred că 
fiecare dintre „diriginți1
conștiința faptului că în pri
mul rînd ochii oamenilor sînt 
îndreptați spre el,! că el este 
în ochii lor un etalon de com
portare, de conduită, de ati
tudine".

In loc de alte I comentarii,

■are

nu .’avem decît de a subscrie 
la un asemenea punct de ve
dere.

Fără „rețete“ - 

timp liber căutării 

și afirmării

soluțiilor proprii,

Preluînd și ducind mai de
parte ideea discuției, un alt 
interlocutor, „diriginte" și el, 
maistrul principal din secto
rul IV, Tiberiu Nicolau, și-a 
expus într-un mod plastic 
punctul de vedere :

— Mina, abatajul nu sînt o 
uzină sau un atelier puternic 
luminate în care să vezi de la 
distanță tot timpul ce face o- 
r»ul, cum lucrează. Aici nu 
găsim agitație vizuală la lo
cul de muncă ca „Ia zi" și 
întrucît controlul este mai 
greu de efectuat, scopul pe 
care-1 urmărim este de a-1 de
termina pe fiecare să acțio
neze din conștiință, din con
vingere, să se supună el în-, 
suși unui sever examen al 
autoexigenței și autocontrolu
lui fără a se gîndi că cineva, 
de undeva, din spate, din um
bră, îl supraveghează mereu.

Intr-adevăr, așa cum am în
țeles din explicațiile primite 
de la mai multi „diriginți" de 
la Lonea, spre a se imprima 
un conținut educativ discu
țiilor „dirigintelui" cu cei pe 
care îi are în subordine, a- 
cestea nu se limitează la ra
ționamentul simplist : „ați lu
crat bine, veți cîștiga bine; 
n-ați lucrat bine, veți cîștiga 
r»ai puțin". Scopul lor este de 
a prezenta plastic, cît mai ar
gumentat, efectele neglijenței 
în muncă, ale slabei calificări, 
încălcării disciplinei și nor
melor de protectie a muncii, 
efectele negative ale acestora 
asupra activității celorlalți or
taci, asupra modului în care 
revirul, sectorul, mina își 
realizează sarcinile de plan.

Fără îndoială, mulți, majo
ritatea minerilor muncesc cu 
hărnicie și abnegație, își fac 
cu prisosință datoria. Alții 
însă își însușesc anevoie ce
rințele disciplinei muncitorești, 
mai șovăie în fața greutăților 
de care se lovesc. Lucru în
tr-un fel explicabil: oamenii 
nu pot căpăta în mod auto
mat un înalt nivel de conștiin
ță socialistă odată cu înche
ierea contractului de muncă.

Tocmai aici intervine măies
tria, pasiunea, priceperea și 
competenta „dirigintelui": el 
trebuie să facă totul, să acțio
neze de așa manieră încît în
tr-un timp cît mai scurt noii 
venifi la mină să se poată 
alinia în rînd cu muncitorii 
de bază.

Ne-au relatat, bunăoară, to
varășii ing. Aurel Brinduș, 
directorul E.M. Lonea și loan 
Șilinca, președintele comitetu
lui sindicatului de Ia mină 
că activitatea „dirigintilor" 
manifestîndu-se într-o multitu
dine de situații a determinat 
un puternic aflux de propu
neri, sugestii și observații ale 
oamenilor, toate fiind menite 
să determine îmbunătățirea 
activității. O asemenea „re
coltă" bogată de idei și solu
ții denotă, în ultimă instan
ță, atitudinea, gradul de res
ponsabilitate al oamenilor față 
de sarcini. Problema care se 
pune acut — ne-au spus cei 
doi interlocutori — este de a 
manifesta o maximă recepti
vitate și solicitudine față de 
aceste propuneri, de a orga
niza practic activitatea în ve
derea finalizării lor și obține
rii eficienței scontate.

In 1001 ipostaze se poate 
manifesta atitudinea față de 
muncă; cu tot atîtea situații 
este confruntat „dirigintele" în 
activitatea Iui,cotidiană. Aceas
ta fie că este vorba de înde
plinirea preliminarului pe 
schimbul fiecărei brigăzi sau 
al revirului, fie că este vorba 
de folosirea integrală a capa
cității utilajelor, de întreține
rea lor și eliminarea avariilor 
accidentale, de crearea con
dițiilor optime de lucru prin- 
tr-o aprovizionare ritmică cu 
materiale, de eliminarea risi
pei în vederea scăderii con
sumurilor specifice de mate
riale, energie electrică și pne
umatică, fie că este vorba de 
o organizare superioară e 
muncii...

Pe un asemenea teritoriu 
de acțiune se afirmă iscusin
ța, calitățile de pedagog ale 
„dirigintelui".-..

— în căutările sale pentru 
„omologarea" cu succes a a- 
cestei inițiative aparținând 
muncii politico-educative, pri
mul „diriginte", adică tovară
șul A. Popa ne-a vorbit de 
un anumit „catalog". Dacă ne 
amintim bine era vorba de sta
bilirea, de comun acord, a 
unor criterii de apreciere prin 
calificative a activității fie
cărui muncitor. Firește, unele 
au fost criteriile de aprecie
re stabilite pentru mineri, al
tele pentru ajutori mineri și 
altele pentru vagonetari. Chiar 
în cazul cînd obține un ran
dament înalt pe post, un mi
ner vîrstnic, cu experiență, 
pierde „puncte",, dacă un om 
nou din formația lui absentea
ză, părăsește locul- de muncă, 
alegîndu-și un alt schimb sau 
o altă brigadă — lucru încă 
ades întîlnit pe atunci aici. Este 
evident ca urmărindu-se fie
care caz în parte, fiecare om 
cu problemele lui și cu com
plexitatea problemelor pe care 
le ridică, „dirigintele" este pus 
față în fată cu un noian de 
lucruri cărora trebuie să le 
găsească de fiecare dată un 
răspuns competent, judicios, 
cît se poate de drept și echi
tabil.

Astfel de considerații și ca
lificative privind atitudinea 
față de muncă sînt comentate 
viu, cu interes. In această or
dine de idei ni s-a părut in
teresantă observația tovarășu- 

' lui Victor Gheoancă, șef de 
sector la E.M. Dîlja care opina 
pentru folosirea în mai mare 
măsură în cadrul „orelor de 
dirigenție" a stimulentelor 
morale, a evidențierii celor 
care se detașează prin fapte 
deosebite de muncă, a celor 
care dovedesc un pronunțat

spirit tovărășesc, de întraju
torare, puterea exemplului 
personal, ambiția pentru au- 
todepășire fiind mult stimu
late în acest fel.

In același context, demn de 
reținut este și punctul de ve
dere pe care l-a exprimat to
varășul loan Poporogu, pre
ședintele comitetului pentru 
cultură și educație socialistă 
al municipiului : „Inițiativa a 
apărut în subteran — spunea 
el — și noi avem datoria s-o 
scoatem Ia suprafață. Aici la 
Lonea, clubul a devenit o bu
nă gazdă a manifestărilor pe 
care le întreprind „diriginții" 
împreună cu brigăzile lor pen
tru ridicarea gradului de cul
tură al oamenilor. Se reali
zează astfel ceea ce ades nu
mim educația prin muncă și 
ceea ce este foarte important 
și educația pentru muncă. Gîn- 
dindu-ne la datoria de a adin
ei laturile de activitate edu
cativă întreprinse cu ocazia 
„orelor de dirigenție muncito
rească", vom insista pentru 
activizarea unor grupuri res- 
trînse de artiști amtorî care 
să prezinte periodic, în ca
drul „orelor", programe artis
tice scurte, adecvate situați
ei concrete, evenimentelor mai 
importante petrecute în viața 
colectivului".

Metode, gînduri, intenții. 
Le-am reuni spunînd că în fe
lul acesta aria tematică a 
„orei de dirigenție muncito
rească" se lărgește conside
rabil, ecoul ei în conștiința 
oamenilor devine mai puter
nic, se amplifică și într-un 
alt sens apar evidente, sînt 
mai bine puse în lumină note
le , maxime precum și „cori
gentele" din.., catalogul diri- 
genției.

Generalizarea aplicării iniți
ativei „ora de dirigenție 
muncitorească" de la Lonea în 
toate exploatările miniere ale 
Văii Jiului (ea prezentînd o 
largă aplicabilitate și' în alte 
domenii și sectoare de acti
vitate) suscită un viu interes. 
Mulți din cei ce vor să „asi
mileze" această inițiativă se 
întreabă: „Cum se desfășoară 
practic o asemenea „oră" ast
fel ca ea să nu semene cu o 
nouă ședință, cu o consfătu
ire, adică să nu fie o dublura 
a acestora*?".

Apelînd Ia sursa cea mai 
autentică, pentru un răspuns 
competent, adică la experi
ența mai multor „diriginți" 
am putea spune că această 
„oră" nu are un caracter di
dacticist, nu seamănă de loc 
cu o ședință oarecare. Ea se 
desfășoară fără ordine de zi și 
procese verbale, lipsesc refe
ratele și informările scrise ; lo
cul de desfășurare al „orei" 
se stabilește de la caz Ia caz, 
în sala de pontaj, la puț, la 
club, într-o galerie — oriunde

vor oamenii. Intr-un climat 
colegial tovărășesc fără în
scrieri la cuvînt se desfășoa
ră dialogul viu, deschis, sin
cer de la om la om, se mani
festă opinia colectivă, comba
tivă față de tot ceea ce stîn- 
jenește munca.

Am prezentat, in rindunîe 
de mai sus, doar o „schiță" a 
ceea ce înseamnă „ora de di
rigenție muncitorească". Cum 
spuneam însă mai înainte a- 
ceastă valoroasă inițiativă este 
perfectibilă, poate fi continuu 
îmbunătățită. Fără a intra în
să în detaliile metodologiei n- 
cestei inițiative am reținut su
gestia tovarășului Ionel Ca
zan, secretar al Comitetului 
municipal de partid, care pre
ciza că inițiativa de la Lonea 
nu-și propune să ofere „re- 
fete", „soluții" general valabi
le și obligatorii, ci, dimpotrivă, 
fiecare colectivitate este soli
citată să caute mijloace și for
me practice, originale, astfel 
ca ea să poată rodi pretutin
deni, să-și valideze eficiența 
prin rezultate economice cer
te, palpabile.

Mote maxime 

și corigente in catalogul 

dirigenției

Forța de convingere 

a argumentelor 

dirigintelui: 

exemplul lui personal, 

inaintat
Pe vremea cînd, în urmă 

cu mai bine de un an, iniția
tiva „ora de dirigenție mun-

citorească" se afla într-un 
stadiu empiric, de. experimen
tare — de „rodaj" i-am spune

Experiența aplicării cu bune 
rezultate la Lonea a inițiativei 
„ora de dirigenție muncito
rească" a stîrnit în Valea Jiu-

lui nu numai un îndreptățit 
interes din partea organizații
lor de partid și a comitetelor 
de sindicat, a conducerilor

La mai bine de un an de la 

lansarea ei la Lonea, inițiativa „ora 

de dirigenție muncitorească" are o tot 

mai largă audiență în întreaga Vale 

a Jiului însemnările de țață nu și-au 

propus să tragă o linie de adunare, să 

reprezinte concluzii ale acestei ingenioase 

inițiative: mat curînd ele vor s-o popu

larizeze, s-o facă mai bine înțeleasă în 

vederea facilitării generalizării ei de ia 

un capăt la altul al Văii Jiului Pornind 

de la un asemenea scop ne propunem 

să urmărim, în continuare, acest proces 

de trecere de la adolescența și stadiul 

de „rodaj" ai inițiativei la cei de ma« 

turîzare deplină, de finalizare «nteurală 

a ei
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la ordinea
de /

zilei

cu cărbune.

Foto : Ion LEONARD

pentru securitate minierăCăminul
(Urmore din pag. 1) Lu-

să
ac-

•aprovizionat cu 
lemn de foc su- 
calițate pentru 

iarnă. Am urma
șă ne convingem

și cantina

descoper. 
de lemn' 
că, din 
474 tone 

de 25 oc-

Wavă propulsată 
cu jet de apă

O firmă americană a rea
lizat un sistem de propulsie 
cu jet de apă pentru nave. 
Este vorba de o rachetă cu 
apă care poate pompa 100 000 
galoane pe minut cu o viteză 
de ieșire a apei de 150 mile 
pe oră. Forța de reacție pro
pulsează nava. Se are în ve
dere realizarea a trei vari
ante de nave. O rachetă cu 
apă cu puterea de 3 000 C.P. 
care va fi utilizabilă pentru 
nave capabile să transporte 
suie de pasageri; o rachetă 
cu apă de 10 000 C.P., pentru 
propulsarea navelor de pa
trulare ; și o alta de 30 000 
C.P., capabilă să asigure tra
versarea Atlanticului — 
un cargou în 30 de ore.

Ghețurile polare 
și microorganismele

Savanții sovietici au Izolat 
aproximativ 50 de tipuri de 
alge care trăiesc în apele po
lare. Această realizare ple
dează pentru ipoteza că ghe. 
{urile polare sînt un excelent 
mediu nutritiv pentru viețui
toarele microscopice. Densi
tatea acestora se poate ridica 
pînă la 40 000 celule vii pe 
centimetru cub de apă, adică 
de 10 ori mai mult decît va
loarea medie caracteristică a- 
pei de mare.

Carnea sin fetică
se impune

Treptat, carnea sintetică se 
transformă dintr-o curiozitate 
într-o realitate a piețelor. Ea 
se prezintă sub formă de ba
con marmorat sau de alune 
de pămînt. Principalul com
ponent al acestor produse, 
sînt proteinele pe bază de 
soia. Avantajele surogatului 
de carne sînt: prețul scăzut 
(la jumătatea celui al cărnii 
adevărate), conținut redus de 
grăsimi nocive și reducerea 
pericolului de acumulare a 
colesterolului în sînge. Ea a- 
re însă și unele inconveni
ente : gustul este discutabil, 
iar conținutul de săruri mine
rale (în special zinc și cal
ciu) este foarte mic.

sesizarea trimisă re
dacției de către coreponden- 
tul nostru voluntar, loan Ciur, 
rezulta că deși pe rampa de, 
încărcare „Bilele" de la va
lea Voievodului există sufi
cient lemn de foc uscat a- 
cesta nu se furnizează benefi
ciarilor de către U.E.L. Ca ur
mare, în depozitul de combus
tibil din Petroșani al O.C.L. 
Produse industriale de exem
plu, nu se găsește decît lemn 
de foc verde, primit de la’alte 
guri de exploatare.

Pornind pe urmele sesizării, 
am vizitat depozitul în cau
ză pentru a ne covinge dacă 
acesta este 
cantități de 
ficiente, de 
sezonul de 
rit, totodată, 
de.felul cum se desfășoară a- 
provîzionarea instituțiilor și a 
populației, constatînd, cu a- 
cest prilej, serioase deficien
țe în ambele probleme.

In primul rînd, s-a consta
tat că U.E.L. Petroșani nu a 
furnizat depozitului, pîhă la 
data de 25 octombrie a.c. din 
repartiția pe trimestrul III de 
1 000 tone lemn de foc decit 
446 tone, din care în luna au
gust 184, septembrie 127 și 
octombrie 135 tone.

Sesizați dc această situa
ție, în ziua de 17 octombrie 
s-au deplasat la derpozitul de 
combustibil din Petroșani de
legați ai O.C.L. Produse in
dustriale, serviciului de com
bustibil Deva și ai C.E.I.L. De
va care au încheiat o minută, 
din care rezultă că restanța 
de mai sus se datorează des
fundării, în urma ploilor a-

bundente căzute în lunile sep
tembrie și octombrie, a tere
nului pe care este situat de
pozitul, în care din această 
cauză, nu se poate intra mai 
mult de 40-50 metri. In unani
mitate, delegații amintiți au con
cluzionat că: „se impun mă
suri hotărîte de amenajare a ac
cesului în depozit, fără de care 
furnizorul — U.E.L. Petroșani 
— nu va avea posibilitatea de

a-și onora sarcinile pînă la 
sfîrșitul anului". Cu privire 
Ia calitatea necorespunzătoa
re a lemnului de foc, delega
ții au indicat ca acesta să se 
stivuiască separat și să se pună 
la dispoziția furnizorului pen
tru a dispune returnarea Iui.

întrebarea care se pune cu 
acuitate acum este: depozitul 
se află intr-adevăr într-o ase
menea situație care face 
imposibilă primirea și depozi
tarea, în vederea desfacerii, 
a restanței de 554 tone lemn 
de foc din trimestrul III și a. 
cotei de 1 200 tone pe trimes
trul IV al anului în curs ?

Da, într-adevăr, aceasta

Reînnoiti-vă>
abonamentele la ziarul

„.Steagul roșu"

este realitatea. Depozitul s® 
află în stare necorespunzătoa
re. Pentru a-l face carosabil 
pe întreaga lui suprafață ar 
necesita .însă fonduri ce mo
mentan nu stau la dispoziția 
O.C.L. Produse industriale Pe
troșani, care, după cum se 

. știe, a preluat această unitate 
de desfacere de Ia I.C. „Com
bustibilul", îricepînd cu 1 a- 
prilie 1971. Este, totuși, nece
sar să se ia măsuri grabnice, 
de îndepărtare, cu un buldo
zer a stratului gros de rume
guș care s-a depus de-a lun
gul anilor pe întreaga supra
față a depozitului, să se 
transporte piatră și reamena- 
jeze căi de acces, ca mijloacele 
de transport auto să poată in
tra în depozit. In caz contrar, 
unitatea va rămîne 
rită de cantitățile 
necesare, cunoscînd 
stocul existent de 
lemn de foc Ia. data 
tombrie a.c. aproximativ 400 
tone se găsesc stivuite în ca
pătul depozitului, unde, în 
condițiile actuale ale terenului 
(desfundat) nu au acces mij
loacele de transport.

Pentru a nu stagna activi
tatea de desfacere a combus
tibilului către instituții și 
populație, s-a stabilit un spa
țiu restrîns în apropiere de 
intrarea în depozit, unde se 
descarcă transporturile pri
mite din parchetele U.E.L., se 
taie lemnele, se ridică de că
tre beneficiari. Soluția e de 
moment, bineînțeles.

Un lucru trebuie avut însă 
în atenție: iarna se grăbește, 
s-ar putea ca azi, mîine, la 
căderea zăpezii, U.E.L. să fie 
pusă în situația de a nu mai 
putea efectua transporturi de 
la pădure. Iată de ce condu
cerea O.C.L. Produse indus
triale trebuie să acorde o 
deosebită atenție acestei pro
bleme ; să ■ ia asemenea mă
suri care să permită intrarea 
in depozit a mijloacelor de 
transport, să asigure suprafa
ța necesară depozitării apre
ciabilei cantități (1754 tone) 
de lemn de foc cit are de pri
mit din repartițiile pe trimes
trele III Și IV necesare consu
mului instituțiilor și popu
lației pînă la sfîrșitul anu
lui în curs.pot face pînă in ziua de 30 noiembrie inclusiv.

D. IOSIF

Autobuze electrice

Pe verticală

Abonamentele pentru luna decembrie a.c.,

e-

franceză.

li
la
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in 

arhitect
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Soarele răsare Ia ora 6,53 și 
apune la ora 17,06.

Zile trecute din an 
Zile rămase — 60.

Evenimente
.© 1599 — Mihai Viteazul in

tră în Alba Iulia. Astfel a înce
put să se realizeze planul dom
nitorului de a uni cele trei țări 
românești — Țara Românescă, 
Moldova și Transilvania — în- 
tr-un singur stat 1887 — A 
apărut la Iași primul număr al 
gazetei „Muncitorul" purtînd 
subtitlul „Organ al Partidei 
muncitorilor" 1903 S-a năs
cut Elena Filipovici — mili
tantă a mișcării muncitorești 
din România (m. 1937) © 1954 
— Declanșarea luptei armate a 
poporului Algerian pentru eli
berarea țării de sub dominația 
colonială franceză. Sărbătoare 
națională 1956 — A fost 
creat Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar (P.C. Ungar a 
fost creat la 24. XI. 1918).

306.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Legenda; Republica: Micul 
scăldător ; PETRILA : Evadare 
din Planeta Maimuțelor; I.O- 
NEA — Minerul: Incidentul ; 
VULCAN: 19 fete și un mari
nar; LUPENI: Omul orchestră; 
LUPENI — Cultural: Anche
tatorul ; URICANI: Un auimel 
ciudat.

Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Concert de prînz; 14,00 Compo
zitorul .săptăminH — Franz 
Schubert; 14,50 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Fișier editorial; 15,15 S elecțiuni 
din opereta „Roberta** de Kern; 
15/30 Piese de estradă; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Cintece patrio
tice;
Melodii de
Publicitate radio; 17,00 
generație răspunde 
17,20 'Dansuri din opere;
Din repertoriul interpreților Na
da, Cristian Popescu și Joscf 
Laufer; 18,00 Orele serii; 20,00 
Republica Ja un sfert de veac; 
20,10 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări de Mihnea 
Gheorghiu; 20,50 Interpreți ai
muzicii populare: Titian a Mi- 
hali; 21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic. Nina Cas- 
sian; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert, 
de seară; 24,GO Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

llv <7SvrHU.il , Lu,Lrv JtL*l~"
IC,15 Cintece patrio

ts,30 știința laz! 
Sile Dinicu;

16,35 
IS.Su 

T.înăra 
prezent : 

17,30

PROGRAMUL I: 6,00 Muzicii 
și actualități; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Viața 
cărților; 9,50 Muzică ușoară: 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Or
chestra de muzică populară 
„Doina Moldovei" <llu Iași; 10,30 
Vreau Bă știu; 10,50 Mici piese 
pentru violoncel; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Ctntă Dorin A- 
nastasiu șl Rosalia; 11,15 Con
sultație juridică; 11,30 Arii din 
operete; 11,40 Ansambluri 
rale cu vechi tradiții; 12,00 Dis
cul zilei: John Rawles;
Recital de operă Eugenia Mol- 
doveanu; 12,30 Intllnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15

ho-

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex;

9,05 Reporterii noștri peste 
tare: Berltei (Liban); 
Drumuri l-a Macocha (R.S. 
Cehoslovacă);

9,25 Prietenii lui Aș-chiuță 
emisiune pentru preșcolari:

9,55 Publicitate;

19,00 Timp și anotimp In agri
culturi;

19,20 1001 tic seri;

19,30 Telejurnal.
In cinstea aniversarii Re
publicii — cronica marii 
întreceri;

co-

12,15

cu sprijinul 
sindicatelor s-au 
de amenajare corespunzătoare 
și dotare adecvată a cămine
lor muncitorești. îmbunătă
țiri mai substanțiale s-au fă
cut de către exploatările mi
niere Petriia, Lonea, Uricani 
și altele. In continuare, se 
va acționa pe calea îmbogăți
rii inventarului propriu al că
minelor, introducerii încălzi
rii centrale acolo unde este 
posibil, susținerii tuturor ac
țiunilor patriotice privind di
ferite amenajări care să con- ' 
tribuie la folosirea plăcută a 
timpului liber al căminiștilor 
(terenuri de sport, săli pentru 
acțiuni cuîtural-clistractive și 
educative etc).

Se cuvine în final să facem 
cîteva evidențieri. Preocupări 
mai asidue s-au manifestat la 
cantinele și căminele muncito-

comitetelor 
luat măsuri

rești de la Lonea, Petriia, 
peni, fără ca, bineînțeles, 
se fi epuizat gama largă a 
țiunilor ce revin comitetelor 
sindicatelor și conducerilor 
exploatărilor miniere. Atît 
aceste unități cît și exploa
tările miniere neamintite, 
unde începuturile au întîmpi- 
nat mai multe greutăți, a-' 
șteaptă însă măsuri de conti
nuă îmbunătățire a condițiilor 
de „casă și masă" ale mine
rilor. Pe lingă dotare, ceea ce 
sn cere factorilor răspunzători 
poate fi rezumat în cîteva cu-

• vinte: inițiativă și spirit gos
podăresc — izvorîte din gri
ja ce trebuie acordată tutu
ror salariaților minei — con
diții ce stau în puterea fie
cărui factor de a le asigura 
pentru a contribui astfel 
permanentizarea cadrelor, 
reducerea fluctuației și 
cheltuielilor generate de 
la sporirea continuă a produc
ției de cărbune.

Petroșani
9

ANUNȚĂ :
sîmbătă 11 noiembrie 1972, ora 7, va

ține concurs (examen) pentru

următoarelor posturi vacante :

inginer principal

inginer

ocuparea

CALEIDOSCOP
Două mari uzine construc

toare de automobile au in 
lucru proiecte menite să 
contribuie Ia lupta împotri
va. poluării atmosferei in 
marile orașe:-firmele „Volk
swagen" din R.F. a Germa
niei și „Toyota" clin Japo
nia sînt pe cale să înceapă 
producția de ■ serie a unor 
autobuze acționate cu ener
gie electrică. După limuzina 
au baterii electrice, lumea 
așteaptă acum autobuzul 
lectric...

..World Trade Center" 
riașul zgirie-nori. ridicat: 
New York, are 412 m înăl
țime. Unul din constructori. 
L. Robertson, a declarat că 
va începe, anul acesta con
struirea unui alt edificiu, 
de patru ori mai înalt!

Ideea unor astfel de 
corduri nu este nouă.
1956. cunoscutul

„A trecut Intti o boare...
(Dar de toamnă serioasă I)

10,0) Cuis de limha 
Lecția a 27-a;

10.30 Lumea de mîine : școala 
viitorului;

Ll,00 Teleciuemateca pentru co
pii: „Armata codobaturi
lor ;

U,20 Prim-plan: minerul Pf>tre 
Constantin:

12,45 Telejurnal;

17.30 Deschiderea emisiunii 
după-amiază.
Curs de limba germana. 
Lecția a 25-a;

18,00 Studioul artistului amator:

18,15 Semnificații : urbanizarea
o dimensiune a progresu
lui social;

18,33 Tragerea Pronoexpres;

18,45 Muzica — emisiune «e ac
tualitate muzicală;

20 Teleobiectiv;

40,20 Telecinematec» : „Genera
lul della Revere";

13,W Telegieb: Alger — orașul 
alb;

24 de ore <

la 
la 
a

€>a,

I
ft

tehnician principal

artificier

electrician

lăcătuș 
fochist

zugrav

Frank Lloyd Wright a ela
borat proiectul unui gigant 
din beton armat cu... 528 
etaje, avînd înălțimea de 
2 000 metri! Proiectul lui 
Wright se află actualmente 
in dosarele primăriei din 
Chicago... Nouă ani mai tîr- 
ziu, arhitectul englez- Frischr-—- 
mann a propus un super- 

■ gigant. înalt de trei kilome
tri, în care, ar încăpea a- 
proape o jumătate milion 
de locatari.

lac! Este adevărat că îm
brăcămintea este destul de 
veche, dar clienții 
ciază finala sobra, 
ța și seriozitatea 
își vinde ziarele...

ii apre- 
prestan- 
cu care

„Amintiri"

Seriozitate

și prestanță
Ziarul elvețian ..Die Tat“ 

relatează că la Londra iși 
duce, existența „cel. mai e- 
legant vînzătbr de ziare din 
lume". Este vorba de Pad
dy Burke, in vîrstă de 66 
ani, care iși are „sediul" pe 
Fleet Street. El a devenit 
cunoscut prin aceea că este 
lotodeauna îmbrăcat în hai
ne. negre, poartă joben și se 
incalfă numai cu pantofi de

Revista vest - germană 
„liunte: Illustrierte" deplîn- 
ge obiceiul unor turiști de 
a veni acasă cu tot felul de 
„amintiri" din țările - vizita
te, cum ar fi o bucățică 
dintr-o piatră de la teme
lia Partenonului din Atena 
și altele. Alții, remarcă re
vista, țin cu orice chip să 
se fotografieze, nu in fața 
unor obiective celebre. ci 
urcați pe ele ! Doi turiști 
englezi în Thailanda 
pozat nici mai mult
mai puțin decît pe capul li
nei statui a lui Ruda ! Ges
tul a produs indignarea lo
calnicilor și autoritățile- au 
fost nevoite să-i aresteze, 
condamnîndu-i la.. cîteva 
luni închisoare.

s-au 
nici

I

i 
t

î

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
de Legea nr. 12/1971 și H.C.M.

Informații suplimentare se pot obține de 
sonal al S.C.S.M. Petroșani, str.

914/1968.
rele prevăzute

la biroul per-
Dr. Petro Groza nr. 32-34.

[O,

PETROȘANI
&

€
&

w

■ Șefi de magazine „Le
gume - fructe" pentru

Unde vom petrece revelio
nul? Pregătirile au început. 
Pentru cei care se gîndeSc să 
intîmpine noul an la munte 
există un număr sporit de 
locuri la Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Borsec, Tușnad și in alte, 
stațiuni, precum și într-o serie 
dv cabane din Bucegi și Făgă
raș, recent construite sau ex
tinse.

Un punct de atracție inedit 
îl oferă stațiunea balneară 
Neptun, care dispune de hote
luri încălzite și de cîteva pis
cine cu apă caldă de mare a: 
coperile. Tot pe litoral se or
ganizează revelionul Ia elegan
tul hotel „Europa" din Eforie.

Revelionul se va desfășura 
intr-un cadru deosebit in toate

noile hoteluri și moteluri din 
Iară, care pregătesc de pe acum 
liste de meniuri și programe 
artistice. Intre altele, "inul a- 
cestă a fost prevăzută deplasa
rea în diferite mari centre de 
interes turistic a 30 de forma
ții orchestrale și 40 de soliști 
din Capitală, care, vor susține 
programele de revelion.

In același timp, pentru ama
torii din țară, care intenționea
ză să petreacă la București 
noaptea Noului An, au fost re
zervate complexele hoteliere 
„Victoria" și „Union".

Au început, de asemenea, 
înscrieri pentru excursiile <1<- 
Anul Nou la Moscova, Lenin
grad, Cernăuți, Budapesta, Pra- 
ga, Sofia.

unitățile cu amănuntul
Condiții de angajare, conform 

gii nr. 12/1971.
Salarizarea conform, H.C.M. nr.

I egii nr. 22/1969 și Le-

914/1968.

CENTRUL '
VALORIFICAREA

In vederea aprovizionării de toamnă-iarnă, orga-

nimă pentru care se primește comanda este de 25 kg.

Comenzile pentru orașul Petroșani se vor primi la depo
zitul nr. 1 Petroșani, telefon 1263, iar pentru orașul Lupeni
la depozitul nr. 2-Lupeni, telefon 191, între orele 8-10.

nuntul Ia care se adaugă 0,10, lei/kg, cheltuielile de trans-
port și manipulare.

Socacî Ștefan, drujbist de frunte din cadrul depozitului 
U.E.L. Iscroni, surprins lucrînd îa secționai bușteni.

cartofi, varză, ceapă și rădăcinoase. Cantitatea mi-

Comenzile se vor onora în termen de 48 de ore.
livrarea se va face ia prețurile de desfacere cu amă-

nizează aprovizionarea populației la domiciliu cu :

7SvrHU.il
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Steagul roșu MIERCURI 1 NOIEMBRIE 1972

Din țările socialiste
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — Constructorii de nave po

lonezi îndeplinesc cu succes sarcinile de producție pe anul 
1972. Astfel, planul pe primele trei trimestre ale anului a 
fost îndeplinit în proporție de 104,4 Ia sută, rezultat supe
rior celui înregistrat în perioada corespunzătoare a anului 
1971. De la începutul anului, șantierele navale ale Poloniei 
au livrat 53 nave cu un deplasament total de aproximativ 

■ 500 000 tone, dintre care 35 de vase au fost exportate unor 
beneficiari de peste hotare. Pînă la sfîrșitul anului se mai 
prevede lansarea la apă a altor 27 de nave, care vor face 
ca deplasamentul total al navelor construite în acest an 
Polonia să depășească cifra de 773 500 tone.

în

★
MOSCOVA. 31 (Agerpres). — In prezent, capacitatea 

transport a flotei maritime comerciale sovietice este 
16 290 800 tone. In U.R.S.S. se construiesc cu precădere nave 
specializate de mare tonaj, cum ar fi tancuri de 150 000 to
ne, nave mineraliere de 60 000 tone, nave pentru transpor
turi conteinerizate, pentru transportul de cherestea 

produse perisabile. Flota de pasageri se echipează cu mo
tonave de 750 locuri.

Potrivit planului, în cursul acestui cincinal flota 
vietică se va completa cu nave însumînd o capacitate de 
transport de 5 milioane tone. Majoritatea se construiesc în 
Uniunea Sovietică; au fost, de asemenea, plasate comenzi 
pentru achiziționare de nave în țări ca Polonia, Finlanda, 
Japonia și altele.

de 
de

sau

so-

*

ULAN BATOR 31 (Agerpres). — Crescătorii de vite din 
R. P. Mongolă se pregătesc intens pentru sezonul de iarnă. 
In prezent se produc cantitățile necesare de nutrețuri com
binate și urmează să se încheie transportul lor la locurile 
de depozitare.

In acest an, în Mongolia au fost date in exploatare 
4 000 de adăposturi pentru vite și oi și au fost forate peste 
700 de, puțuri de mare adîncime, în regiunile secetoase.

★
TIRANA 31 (Agerpres). — In anii care au trecut de la 

instaurarea puterii populare în Albania, în această țară lu
crările de îmbunătățiri funciare au permis recuperarea și a- 
meliorarea unor terenuri însumînd circa 220 000 hectare — 
suprafață echivalentă cu 80 la sută din totalul pămintului 
cultivat în anul 1938 Lucrări de amploare deosebită au fost 
efectuate și sînt în curs de desfășurare în zonele Hoxhara, 
Lezha, Dropull, Gjirokastra și în alte regiuni, terenurile re
cuperate furnizînd recolte bogate agriculturii albaneze.

Paralel cu îmbunătățirile funciare, s-a încheiat și iriga
rea principalelor zone ale țării care necesitau astfel de lu
crări. Numai in ultimii 10 ani, s-a realizat irigarea unor su
prafețe totalizînd 148 000 hectare.

Demisia guvernului Uruguayan
(Ag ar

țarii, 
fost 

demi-

MONTEVIDEO 31 
preș). — Președintelui 
Maria Bordaberry, i-a 
prezentată, luni seara, 
sia colectivă a cabinetului u-
ruguayau, pentru a permite 
șefului statului să reorganize
ze echipa ministerială — in
formează agenția. France Pres- 
se. Această acțiune urmează 
după demisiile miniștrilor e- 
conomiei, finanțelor, culturii 
și lucrărilor publice, care au

protestat, în acest mod, față 
de arestarea unuia dintre li
derii Partidului Colorado, 
Jorge Batlle.

Președintele Bordaberry a 
acceptat demisia și a anga
jat, imediat, consultările pen
tru constituirea noului cabi- 

. net. Observatorii politici a- 
preciază că noul guvern nu 

prezenta schimbări politi- 
profunde și că mulți din- 
cei demisionați vor reveni 

funcții.

ULTIMELE ȘTIRI

mam□
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Recepție la Pekin în onoarea
ministrului de externe al Marii Britanii

onoarea ministrului 
externe al Marii 
Alec Douglas-Home

PEKIN 31 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul Ia recepția o- 
ferită în 
afacerilor 
Britanii,
— aflat în vizită la Pekin — 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, Ci Pîn-fei, a 
subliniat că acordul interve
nit între guvernele R. P. Chi
neze și Marii Britanii, în 
martie a.c., cu privire la 
schimbul de ambasadori, des
chide un nou capitol în isto
ria relațiilor bilaterale. China 
și Anglia au sisteme sociale 
diferite, a continuat Ci Pîn-fei, 
iar noi nu ascundem faptul că 
rămîn unele deosebiri și pro
bleme nerezolvate între 
două țări, 
relațiile lor 
dezvolte pe 
coexistenței 
blemele 
noastre
te, pas
gocierilor și a consultărilor. 
Cred că actuala vizită a mi-

nistrului afacerilor externe al 
Marii Britanii va contribui la 
dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări ale 
tre.

In toastul său, Alee 
glas-Home a relevat că
Marea Britanie se manifestă, 
în prezent, un mare interes 
pentru China. Referindu-se Ia 
hotărîrea celor două țări de

bune 
noas-

Dou- 
în
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Dezbateri în Comitetul pentru

' /

Ziarul

calificat acest 
început bun și a 
partea britanică 
ca relațiile cu

a face schimb de ambasadori, 
vorbitorul a 
pas drept un 
subliniat că 
este hotărîtă
China să se dezvolte în avan
tajul celor două țări, aducînd 
o contribuție pozitivă la dez
voltarea unor raporturi bune 
și la întărirea păcii în lume.

0 cuvîntare a premierului

problemele politice
al Adunării Generale a O.N.U.

„Izvestia"

cele
Cu toate acestea, 
trebuie să se 
baza principiilor 

pașnice, iar pre
existente între țările 

vor putea fi rezolva- 
cu pas, pe calea ne-

R.P. Polonă. Cel mai mo
dern port polonez | 
transportul cărbunelui 
lă la Swinoujecie, 
Szczecin și se numește 
noport". El este dotat 
sistem modern 
transportoare, care 
bunele direct din 
în port, pe vase. 
Bandă transportoare 
noport".

pentru 
se af- 
lîngă 

> „Swi- 
cu un 
benzide

duc căr- 
vagoane 
In foto : 
în „Swi-

DELHI 31 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei 
reuniuni a Comisiei planifică
rii, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a declarat că, 
întrucît activitatea de planifi
care este apreciată după re
zultatele obținute, trebuie a- 
cordată o atenție maximă a- 
plicării efective a celui de-al 
cincilea plan de dezvoltare a 
țării. Referindu-se la viitorul 
plan cincinal, care va acoperi 
perioada dintre 1974-1979, In
dira Gandhi ft subliniat că a- 
cesta trebuie să fie privit ca 
un punct de unire a efortu
lui național suprem pe calea 
dobîndirii independenței eco
nomice a Indiei. Ea a arătat 
că, deși înlăturarea sărăciei 
este un proces care se desfă
șoară treptat, trebuie intensi
ficată activitatea subordonată 
acestui scop, în așa fel, încît 
așteptările poporului să fie

peimplinite. „Luipta noastră, 
care am declarat-o sărăciei și 
înapoierii, reclamă aiplicarea 
disciplinată, în condiții de 
maximă eficiență, a progra
melor lansate și coordonarea 
lor optimă cu linia politică 
stabilită".

Pentru a evita unele difi
cultăți care ar putea apărea, 
premierul indian a sugerat 
comisiei să întocmească — în 
colaborare cu ministerele — 
în mod detaliat, liniile direc
toare, înainte de pregătirea, 
în cursul anului viitor, a pro
iectului de plan.

Noile direcții trasate pen
tru elaborarea celui de-al cin-

— a 
pre- 

creș- 
și. e-

NAȚIUNILE UNITE. 31. — 
Trimisul special Agerpres, 
Corneliu Vlad, transmite: In 
Comitetul pentru problemele 
politice al Adunării Genera
le a O.N.U. continuă dezba
terile consacrate punctelor 
privind dezarmarea de pe or
dinea de zi a

Evidențiind 
strînsă dintre 
dezarmare și 
generală, reprezentantul Po
loniei, Jaroszek, a spus că a- 
meliorarea atmosferei politice 
internaționale trebuie să-și gă
sească reflectarea în destinde
rea pe plan militar, iar pro
gresul negocierilor și măsuri
le de dezarmare trebuie să 
răspundă exigențelor securită
ții internaționale și situației 
în lume.

Reprezentantul Bulgariei, 
Ghero Grozev, s-a pronunțat 
pentru măsuri energice și e- 
ficace vizînd impulsionarea 
negocierilor de dezarmare în 
vederea înlăturării obstacole
lor aflate în calea soluționării 
radicale a acestei probleme- 
cheie. Conferința mondială de 
dezarmare, a spus el, trebuie 
să permită participarea la

actualei sesiuni, 
interdependența 

eforturile de 
situația politică

dezbaterea problemelor dez
armării a tuturor statelor lu
mii, fără excepție.

După ce a constatat că fo
rul de negocieri în probleme
le dezarmării de la Geneva 
se ocupă în. ultima vreme de 
probleme secundare și de cău
tarea unor soluții parțiale, de
venind tot mai mult un organ 
de discuții academice și de 
rutină, reprezentantul Maro
cului, Khattabi, s-a pronunțat 
pentru sporirea eforturilor 
generale și ale fiecărei țări în 
vederea adoptării unor măsuri 
mai eficace în cîmpul dezar
mării.

Fără a minimaliza rezultate
le negocierilor de dezarmare 
din decursul ultimilor ani, a 
declarat, la rindul său, dele
gatul Canadei, Barton, trebuie 
spus că ele nu îndreptățesc 
sentimente de satisfacție deo
sebită, dat fiind ritmul lent 
în care evoluează negocierile.

Delegatul Kuweitului a sub
liniat necesitatea imperioasă a 
micșorării pericolelor care a- 
pasă omenirea prin reducerea, 
în primul rînd, a arsenalelor 
militare ale țărilor cel mai 
puternic înarmate.

despre

acordul

comercial

sovieto

american
MOSCOVA 31 — Cores

pondentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite: Ziarul „Iz- 

publică un articol în 
cu recentul acord 

soyieto-american. 
„Izves- 

în această perioa- 
anil (1973—1975),

Declarafla delegatei R. D Vietnam
cilea plan de dezvoltare 
subliniat, în încheiere, 
mierul indian — implică 
terea responsabilităților
forturilor în multe sectoare de 
activitate.

’a conferinfa de la Paris

0 Patru persoane au fost 
ucise, și 16 grav rănite în ur
ma ciocnirii unui expres cu un 
tren de marfă în stația St. Tri- 
phon, din vestul Elveției. Ac
cidentul se datorează schimbă
rii greșite a direcției trenu
lui expres.

France Prese, menționează 
această devalorizare duce 

creșterea costului vieții și 
înrăutățirea nivelului de 

trai al majorității populației.
Intre greviști și forțele poli

țienești chemate pentru resta
bilirea ordinii au avut loc 
ciocniri.

Și 
că 
la 
la

Național al Femeilor din Ro
mânia, reprezentanta Consili
ului Ia Federația Democrată 
Internațională a Femeilor.

Evoluția campaniei 
electorale din R. F. G

BONN 31. — Trimisul spe
cial Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite: Duminică duipă-a- 
miază, la Bonn a avut loc o 
adunare electorală a Partidu
lui Social-Democrat, la care a 
luat cuvîntul Willy Brandt, 
președintele P.S.D. Cu acest 
prilej, vorbitorul s-a referit la 
desfășurarea actualei campa
nii electorale din R. F. a Ger
maniei, subliniind că „electo
ratul vest-german arată un in
teres deosebit față de alege
rile anticipate din 19 noiem
brie a. c. Totodată, Willy 
Brandf a apelat Ia alegători 
să acorde, peste 
mîni, un mandat 
nului său, pentru ca acesta să 
poată continua aplicarea pro
gramului său pe plan intern și a 
politicii externe de pace și 
bună vecinătate.

In cursul aceleiași zile, la o 
reuniune electorală, desfășura
tă Ia Dortmund, Rainer Bar- 
zel, președintele Uniunii Creș-

tin Democrate, și Franz Josef 
Strauss, președintele Uniunii 
Creștin Sociale, au reafirmat 
punctele de vedere ale opo
ziției într-o serie de proble
me de politică internă și in
ternațională.

PARIS 31 (Agerpres). — 
Delegația R. D. Vietnam la 
conferința de la Paris apre
ciază, în declarația pe care 
a publicat-o marți, că toate 
motivele invocate de guver
nul S.U.A. pentru a nu sem
na acordul asupra încetării 
războiului și restabilirii păcii 
în Vietnam sînt neîntemeiate 
— relatează agenția France 
Presse. Arătînd că „după ela
borarea textului acordului și 
după luarea hotărîrii asupra 
datei semnării sale, partea a- 
mericană reclamă modificarea 
unui număr de. puncte ale a- 
cordului", declarația cere ca 
„guvernul S.U.A. să procede
ze rapid, împreună cu Re-

publica Democțată Vietnam, 
la semnarea acordului adop
tat la 20 octombrie 1972“.

In același spirit s-a pro
nunțat, în cadrul unei decla
rații, și delegația G.R.P. 
Republicii 
Sud la convorbirile 
partite de la Paris.

*

WASHINGTON 31 
preș). — Președintele 
refuză să impună orice dată 
limită pentru semnarea acor
dului de încetare a focului în 
Indochina — a indicat, marți, 
purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, citat de agenția France 
Presse.

al 
deVietnamului

cvadri-

(Ager- 
Nixon

trei săptă- 
clar guver-

Rezultatele parțiale
ale alegerilor

din Canada

0 ,,O soluție a problemei 
cipriote, sau cel puțin un a- 
cord de principiu cu privire 
la statutul administrativ al 
insulei, ar putea fi găsită pî
nă la sfîrșitul anului" — a de
clarat Glafkos Cleridis, preșe
dintele Parlamentului cipriot, 
intr-un interviu acordat ziaru
lui atenian „Ta Simerina". El 
a precizat că optimismul său 
se bazează pe constatarea că 
cele două părți doresc o solu
ție pașnică a problemei și că 
progresele realizate în con
vorbirile intercomunitare jus
tifică o astfel de apreciere.

® Consiliul de Miniștri al 
Franței, întrunit marți la Pa
ris, a examinat, în exclusivi
tate, probleme de politică in
ternă. Au fost adoptate o serie 
de măsuri și proiecte de lege 
privind sistemele de salarii și 
pensii.

0 Intr-un interviu publicat 
de ziarul „Izvestia" Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul e- 
conomiei și finanțelor al Fran
ței, a declarat că „relațiile de 
colaborare tehnică și economi
că dintre Franța și Uniunea 
Sovietică reprezintă o conse
cință a bunelor raporturi po
litice dintre ele. In acest sens, 
a relevat ministrul francez, 
progresul pe care îl constatăm 
în ultimii ani este încuraja
tor. Dublarea volumului tran
zacțiilor comerciale, în peri
oada 1965—1969, ne permite să 
sperăm, cu bune șanse de suc
ces, Ia o nouă dublare a aces
tuia în anii 1970—1974.

@ La Panmunjon a avut loc 
o nouă reuniune a secretari
lor celor două părți din cadrul 
Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea. După cum re
latează A.C.T.C., reprezentan
tul R.P.D. Coreene a prezentat 
un protest în legătură cu in
troducerea ilegală de armament 
automat de către militarii a- 
mericani, în porțiunea sudică 
a zonei în care se află sediul 
Comisiei militare de armisti
țiu. Au fost înregistrate 259 
de astfel de încălcări numai 
în perioada 27 septembrie — 
29 octombrie a.c., a arătat el.

® Guvernul chilian — a 
declarat ministrul de finanțe 
Orlando Millas — și-a 
prezentat, marți, președinte
lui Salvador Allende demisia 
colectivă — informează agen
țiile A.F.P. și A.P. El a men
ționat că această liotărîre a 
fost adoptată pentru a lăsa de
plină libertate de acțiune șe
fului statului 
stituirii unui

OTTAWA 31 (Agerpres). — 
Rezultatele parțiale ale alege
rilor din Canada, dau câștig de 
cauză Partidului Liberal al pre
mierului Trudeau, care a reușit 
să obțină 108 mandate. Parti
dul Conservator Progresist din 
opoziție întrunește 107 man
date — fiind urmat de Noul 
Partid Democratic Socialist — 
cu 32 de mandate, Partidul 
Creditului Social — cu 15 man
date, și Partidul Independent 
— cu 2 mandate.

BELGRAD 31 (Agerpres). 
— La 30 octombrie, s-au des
fășurat, la Brioni, lucrările 
celei de-a 36-a ședințe a Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Președintele Iosip Broz Tito 
a propus ca ședința să discute 
activitatea Uniunii Comuniști
lor pentru traducerea în viață 
a indicațiilor conținute în scri
soarea adresată organizațiilor 
și membrilor de partid, precum 
și modul în care se înfăptu
iesc sarcinile pe calea reali
zării programului de acțiune 
al celei de-a doua conferințe 
a U.C.I. cu privire la relațiile 
social-economice și politica e- 
conomică.

După ce a relevat că scri
soarea s-a bucurat de un larg 
ecou nu numai în rîndul mem
brilor Uniunii Comuniștilor, 
ci și în rîndul clasei munci
toare, al popoarelor Iugosla
viei, președintele Tito a evi
dențiat necesitatea unității, 
situarea cu fermitate pe-poziți
ile și pe linia Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, ale Con
gresului al IX-Iea, ale celei 
de-a doua Conferințe 
scrisorii

După 
U.C.I. a 
dresată 
și Biroul Executiv al Prezidiu
lui U.C.I. tuturor organizații-

precum 
pe ba- 
preșe- 

Execu-

lor și membrilor U.C.I., 
și acțiunile întreprinse 
za acestei scrisori de 
dintele U.C.I. și Biroul 
tiv.

Lucrările ședinței au conti
nuat cu examinarea modului 
în care se înfăptuiesc sarcini
le Prezidiului în vederea rea
lizării programului de acțiune 
al celei de-a doua conferințe 
a U.C.I., pe baza raportului 
prezentat de Kiro Gligorov, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului.

BERLINUL OCCIDENTAL 
31 (Agerpres). — La 31 oc
tombrie, în BERLINUL OCCI
DENTAL a avut loc o nouă 
întîlnire între ambasadorii 
U.R.S.S., S.U.A., Franței și
Marii Britanii. In comunica
tul publicat după convorbiri
le de marți s-a relevat că a 
avut loc un schimb de păreri 
în probleme de interes reci
proc și că următoarea între
vedere a ambasadorilor a fost 
stabilită pentru 1 noiembrie.

vestia" 
legătură 
comercial 
„Se prevede —I scrie 
tia" — ca, 
dă de trei 
schimbul comercial dintre cele 
două țări să sporească cel pu
țin de trei ori față de ultimii 
trei ani, reprezenlînd aproxi
mativ 1,5 miliarde dolari. Se 
are în vedere înființarea unei 
reprezentanțe comerciale a 
U.R.S.S. la Washington și a u- 
nui birou comercial al S.U.A. 
la Moscova, precum și o serie 
de măsuri îndreptate spre cre
area unor condiții favorabile 
pentru activitatea firmelor a- 
mericane și a ' organizațiilor 
de comerț exterior sovietice în 
Uniunea Sovietică și, respec
tiv, în Stat'ele Unite. A fost 
rezolvată separat problema 
privind acordarea de credite 
Uniunii Sovietice pentru 'achi
ziționarea de mașini și utija- 
je prin intermediul Băncii de 
export-import a S.U.A. A fost 
semnat, de as'emenea, acordul 
în legătură cu „Lend-lieas"-ul.

Ziarul relevă, apoi, că „în 
orașul american Pittsburg se 
semnează, în prezent, un a- 
cord între firma „Swindell- 
Dressler" și organizația sovie
tică „Metallurgimport", pri
vind livrările de utilaje meta
lurgice, pentru uzina de auto
camioane „Kamaz", și utilaj 
pentru prelucrarea la cald".

„Tn prezent — subliniază 
„Izvestia" — businessman-ul 
american este un oaspete frec
vent al Moscovei, pe care a 
inclus-o în itinerariile sale in
ternaționale intense, 
calculelor revistei 
Week", Moscova a fost vizita
tă de la începutul ftcestui an, 
de 2 500 de oameni de afaceri 
americani. Este un an-record, 
iar, după cum scrie revista, 
săptămîna trecută a fost o săp- 
tămînă-record: la Moscova 
s-au aflat reprezentanții unor 
corporații americane atît de 
mari și cunoscute, ca „Interna
tional Business Machines", 
„Dupont", „Sheraton Interna
tional", „Firestone", „Atlantic 
Richfield" și altele. Remarcăm 
că și reprezentanții organiza
țiilor sovietice de comerț ex
terior vizitează, anul acesta, 
S.U.A., tot într-un număr re
cord.

Potrivit 
„News

în .vederea con- 
vou cabinet.

a avut loc un
de

La Madrid 
spectacol internațional 
balet, la care și-au dat con
cursul și Magdalena Popa, 
Amatto Checiulescu și Ma
rinei Ștefănescu. soliști ai 
Teatrului de operă și balet 
din București. Balerinii ro
mâni s-au bucurat 
deosebit succes.

de u n

FAPTUL
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— La bordul portavionului a- 
m'erican „Saratoga" s-a pro
dus un incendiu ca urmare a 
căruia trei marinari și-au 
pierdut viața și 12 au fost ră
niți.

DIVERS PE GLQB
ismice au fost înregistrate 
pagube.

LIBIA - realizări

și ale 
adresate acum.

discuții, Prezidiul 
aprobat scrisoarea a- 

de președintele U.C.I.

și perspective

0 Activitatea capitalei bo- 
liviene, La Raz, a fost parali
zată, luni, în urma grevelor ini
țiate în principalele fabrici 
ale orașului, în semn de pro
test față de ultimele măsuri e- 
conomice ale guvernului, prin
tre care și noua devalorizare 
a peso-ului. Greviștii, relatea
ză agențiile Associated Press

0 La Palatul Culturii „Ga
briela Mistral" din Santiago 
de Chile, au luat siîrșit lucră
rile celui de-al doilea seminar 
latino-american al femeilor. 
Au participat delegații și re
prezentante ale asociațiilor și 
organizațiilor de femei din 24 
de țări din America Latină și 
Centrală, America de Nord, 
Europa, Asia și Africa. Preșe
dintele Republicii Chile, Salva
dor Allende, a adresat un me
saj de salut seminarului.

Din țara noastră a participat. 
Ia acest seminar, Eugenia An
drei, secretară a Consiliului

a Parla-
deschis,

® Noua sesiune 
meniului britanic s-a 
marți dimineața, odată cu pre
zentarea mesajului tronului. 
Regina Elisabeta a prezentat 
membrilor celor două Camere 
ale Parlamentului - 
Lorzilor și Camera 
lor 
gislative 
ză să le 
sesiune.
ciază că 
proiecte 
pe primul plan, se situează ce
le referitoare la situația eco
nomică a țării și la criza 
nord-irlandeză.

Camera 
Comune- 

principalele inițiative Ie
pe care intenționea- 

aibă guvernul în noua 
In general, se 
va fi vorba 
de legi, între

apre- 
de 19 

care,

(Urmare din pag. 1)

totodată, o participare, spori
tă a statului la concesiunile 
existente.

In dezvoltarea industriei 
petroliere, ca și a altor ra
muri ale economiei, in gene
ral, una dintre cele mai se
rioase probleme o reprezintă 
lipsa miinii de lucru califi
cată, agravată de faptul că, 
în virtutea unor consideren
te religioase și tradiționale, 
femeile nu pot fi angajate in 
muncă. In acest mod, o im
portanță considerabilă se a- 
cordă formării de noi cadre. 
In prezent, Universitatea Na
țională numără 1 200 de stu- 
denți, și aproximativ 180 de 
libieni sînt trimiși anual in 
străinătate pentru a absolvi o 
formă de invățămint superior, 
In fiecare an, cel puțin 400 
de tineri absolvă cursurile u- 
nei școli secundare.

Industria petrolieră deține 
prioritatea și in ceea ce pri
vește numărul absolvenților 
unei forme de invățămint su-

perior sau mediu. Proiectele 
de viitor ale Libiei prevăd 
crearea unei industrii de pre
lucrarea petrolului, pe baza 
rezervelor existente, cit și 
realizarea unei dezvoltări e- 
conomice diversificate a ță
rii. Ca primă fază a unui 
larg proces de industrializa
re se are în vedere construi
rea unui complex petrochi
mic, cu o capacitate de rafi
nare de 60 000 barili pe zi: 
proiectul necesită 
in valoare de 
dolari. Cel 
proiect libian 
griculturii — 
vede irigarea
tinse din Sahara (care începe 
chiar din suburbiile capita
lei), prin utilizarea rezerve
lor, de apă subterane, ale pus
tiului Kufra, ce necesită in
vestiții de peste 30 milioane 
dolari, este apreciat ca unul 
dintre cele mai avansate pro
iecte de irigație din lume, 
din punct de vedere tehno
logic.

(„The World Today")

investiții
60 milioane 

mai important 
in domeniul a- 
Kufra — pre- 
unor zone în-

★
MADRID 31 (Agerpres). — 

Delegați a nouă țări rivera
ne din bazinul Mediteranei 
s-au reunit, începînd de luni, 
Ia Madrid, pentru a elabora 
o politică comună de luptă 
împotriva degradării mediu
lui înconjurător — în mod 
special în țările cu turism 
dezvoltat. Acest congres de 
ecologie și turism, care se va 
încheia vineri, reunește re
prezentanții Spaniei, Franței, 
Algeriei, Italiei, Libiei, Mal
tei, Marocului, Tunisiei si 
Monaco, alte patru țări parti- 
cipînd în calitate de obser
vatori: R.A. Egipt, Siria, Tur
cia și Grecia. Scopul congre
sului este de a reda Medite
ranei reputația sa de „mare 
curată".

+
ATENA 31 (Agerpres). — 

Observatorul seismologie din 
Atena a înregistrat, luni du- 
pă-amiază, un cutremur de 
pămînt, de gradul 5.5 p'e sca
ra Richter, având epicentrul 
în insula 
kilometri
Greciei.

In urma

★
BARI 31 (Agerpres). — Un 

avion de tipul „Fokker-27", 
care deservea linia aeriană 
internă Napoli-Bari-Brindisi, 
s-a prăbușit luni seara. Toți 
cei 22 de pasageri aflați la 
bordul avionului, precum și 
cei cinci membri ai echipa
jului au murit.

BELGRAD 31 (Agerpres). 
— Doi muncitori și-au pier
dut viața, iar alți șase au fost 
grav răniți ca urinare 'a pră
bușirii, pe muntele Kanin, din 
Slovenia, a unui elicopter u- 
tilitar care transporta materi
ale destinate construcției ți
nui nou centru de sporturi de 
iarnă în această regiune — 
transmite agenția Taniug.

Redacțîa și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Ks. 90, telefon i 1662

Cefalonia, la 300 
vest de capitala

acestei mișcări se-

AUSTRIA. La numai cîți- 
va km. în afara periferiilor 
Vienei, la Canserdorf, a fost 
instalat primul parc-safari a- 
ustriac cu tot soiul de ani
male sălbatice în libertate 
care pot fi privite de vizita
torii în automobile. In foto : 
In atenția unor vizitatori, o 
leoaică.
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