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SA ECONOMISIM

Datoria de onoare și răspundere 
a fiecărui colectiv :

luvtn dșui iviGuiue beaușebuu a pi imn 
pe reprezentanții Federației Sindicale Mondiale 

și conducătorii delegațiilor participante 
la sesiunea Consiliului General al L S. M.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, vineri la amiază, pe con
ducătorii Federației Sindicale 
Mondiale și ai delegațiilor or
ganizațiilor sindicale de pes
te hotare care au participat la 
cea de-a 22-a sesiune a Consi
liului General al Federației 
Sindicale Mondiale.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ștefan 
Andrei, secretar al C. C. al 
P.C.R., Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
precum și Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central^ al U.G.S.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu oas
peții.

In cursul convorbirii, con
ducătorii delegațiilor au sub
liniat caracterul rodnic al ac
tualei Sesiuni a Consiliului 
General al F.S.M., care a mar
cat începerea lucrărilor pre
gătitoare ale celui de-al VIII- 
îea Congres Sindical Mondial, 
deschis tuturor organizațiilor 
sindicale, fără deosebire de a- 
filiere și avînd în centrul 
preocupărilor problema unită
ții sindicale mondiale.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru aceste preocupări, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea realiză
rii unei largi unități sindica
le, pe baza unei noi platfor
me care să asigure 6 conlu
crare mai strînsă între toate 
sindicatele, indiferent de o- 
rientările lor, s-a pronunțat 
pentru o colaborare mai pu
ternică a F.SM. cu clasa 
muncitoare de pretutindeni, cu 
toate forțele democratice și 
antiimperialiste. In această or
dine de idei, conducătorul 
partidului și statului nostru a 

arătat că mișcarea sindicală 
este chemată să-și aducă o 
contribuție sporită la promo
varea cursului de destindere, 
cooperare și înțelegere între 
popoare, la cauza securității 
și păcii în lume.

In încheierea întîlnirii, oas
peții au exprimat calde mul
țumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru condiți
ile asigurate bunei desfă
șurări a sesiunii de Ia 
București, pentru contribu
ția adusă în cadrul lucrărilor 
de sindicatele din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită tutu
ror sindicatelor, organizațiilor 
reprezentate la sesiune urări
le sale de succes în realiza
rea obiectivelor pe care și 
le-au propus și a exiprimat 
convingerea că Federația Sin
dicală Mondială va obține re
zultate tot mai mari în acti
vitatea sa, inclusiv pe calea 
realizării unității tuturor for
țelor clasei muncitoare.
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MICȘORAREA COSTURILOR
LA CAPITOLUL MATERIALE - 

imperativ major al constructorilor
T. C. H.Grupului de șantiere Valea Jiului al

A

Producția 
minei 

Aninoasa 
înregistrează 

sporuri
" Vin continuă 

creștere

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația parlamentară elvețiană

Pentru a putea atinge o- 
biectivul major al actualului 
cincinal privind creșterea e- 
ficienței în toate domeniile e- 
conomiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat de ne
numărate ori — cu prilejul 
vizitelor în întreprinderi și 
instituții ori la diversele 
consfătuiri de lucru cu fac
tori hotărîtori din economie 
și viața socială, și mai ales 
în raportul prezentat Ia Con
ferința Națională a partidu
lui, însemnătatea deosebită a 
gospodăririi raționale a fondu
rilor și materialelor, a găsi
rii căilor de reducere a con
sumului de materiale, înlo
cuirea celor deficitare și cu 
preț ridicat, pretutindeni un
de există cea mai mică po
sibilitate pentru a se obține 
o eficiență economică spo
rită.

In contextul acestor impe
rative se înscriu șl preocu
pările colectivului de con
structori ai Grupului de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H. 
Deva care vizează o mai ju
dicioasă gospodărire a mate
rialelor prevăzute a se con
suma prin deviz la construc
ția obiectivelor din plan.

In structura prețului de 
cost capitolul de deviz „ma
teriale" reprezintă, în gene
ral Ia ramura construcții-

montaj, o pondere între 60- 
65 la sută din totalul chel
tuielilor de producție. Ca 
urmare a unui complex de 
măsuri adoptate în cadrul 
grupului de șantiere s-a 
reușit ca, în primele nouă 
luni din acest an, acest ca
pitol să contribuie Ia tota
lul cheltuielilor efective în
registrate, doar cu 55 la su
tă, nu prin creșterea cheltu
ielilor la celelalte capitole 
din deviz ci prin economii 
materiale. Față de costurile 
admisibile (planificate) de 
1004,03 lei pentru „1 000 lei 
producție realizată", s-au în
registrat în perioada respec
tivă costuri de 992,19 Iei 
pentru fiecare 1 000 de lei 
producție. Acest rezultat, 
ne-a precizat contabilul șef 
al „grupului", ȘERBAN NIS- 
TOR, nu înseamnă doar fap
tul că acest colectiv s-a mo
bilizat pentru a atinge o a- 
semenea economie ci oferă 
garanția că, începînd cu lu
na ianuarie 1973, vom reuși 
să coborîm nivelul cheltuieli
lor la valoarea care ne va 
asigura posibilitatea renunță
rii Ia dotațiile de la stat, 
trecerea la realizarea 
bilizăril ca atare.

Care sînt resursele 
tente pentru atingerea 
tui țel ? La șantierul 
„instalații", de pildă.

renta-

fara interesului manifestat 
pînă acum, concretizat în e- 
conomii la consumul de ma
teriale, se poate continua și 
lărgi confecționarea pe plan 
intern a unor piese-ansam- 
ble, prin atelierul de pre- 
ansamble din l.ivezeni, evi- 
tîndu-se în nenumărate ca
zuri, achiziționarea acestora de 
Ia terțe unități. Lărgim astfel 
încă un aspect : necesitățile 
de confecții pentru produc
ție se pot rezolva prin utili
zarea materialelor care, de 
regulă, în alte condiții, de
vin neutilizabile (capete de 
țevi, racorduri etc.). In plus 
prin acest procedeu — de
loc neglijabil — se încorpo
rează ■ în produsele rezultate 
munca muncitorilor din pro
priile ateliere, al căror flux 
raționalizat conduce inevita
bil Ia costuri mult micșora
te ale produselor decît prin 
procurarea de la furnizori. E- 
xistă, de asemenea, multe 
alte căi de economisire — 
niciodată inepuizabile — în- 
tr-o altă latură a activității 
din șantiere ca de pildă a- 
legerea mai judicioasă a u- 
nor trasee de canalizare, de 
instalații electrice, care aduc 
implicit economii de mate
riale. Același domeniu, al in
stalațiilor, este permanent un 
teren propice folosirii înlo
cuitorilor ieftini (conductori,

tuburi PVC, coturi PVC) al 
materialelor tradiționale cos
tisitoare, fără a afecta sau 
diminua calitatea execuțiilor 
și instalațiilor finite.

Esențial însă rămine modul 
in care materialele de care 
se dispune sint depozitate, 
transportate, manevrate, pen
tru ca risipa să fie elimina
tă. Circa 70 la sută din ma
terialele întrebuințate pe 
șantiere sînt contfeinerizate ; 
dar de la depozitul central 
Vulcan și pînă la depozitele 
intermediare ori la cel mai 
lăturalnic punct de lucru 
conteinerizarea se poate ex
tinde, dat 
tutindeni 
caratelor 
mensiuni,
realizîndu-se și o păstrare a 
materialelor ferită de degra
dări, distrugeri, sustrageri.

Manevrarea materialelor 
la punctele de lucru a con
stituit dintotdeauna o sursă 
de risipă. Ia punctele de 
lucru ale loturilor nu întot
deauna sînt folosite piste de 
depozitare betonate, descăr
carea autocamioanelor nu 
se face îngrijit, nici măcar 
utilajul de transport nu e în
totdeauna corespunzător.

fiind prezența, pre- 
pe șantiere, a ma
de diferite tipo-di- 
fixe sau mobile.

lor pozitivă, dorința comună 
de a imprima și în viitor un 
curs ascendent raporturilor 
politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale dintre Ro- 
mînia și Elveția.

Au fost abordate, de ase
menea, aspecte ale situației 
internaționale actuale, îndeo
sebi probleme privind organi
zarea Conferinței generale 
pentru securitate și cooperare 
pe continentul nostru, sublini- 
indu-se rolul și contribuția pe 
care parlamentarii o pot. a- 

' duce Ta întărirea climatului de
■ pace și prietenie între țările
■ și popoarele din Europa și în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat 
' într-o atmosferă de 'cordiali
tate.

al Consiliului Statelor (Parti
dul Democrat Creștin), Pierre 
Felice Barclii (Partidul Radical 
Democrat), Ernst Gugerli (U- 
niunea Democratică de Cen
tru),-Karl Ketterer (Grupul in
dependenților), Walter Roetb- 
lin (Partidul Democrat Creș
tin), Paul Wagner (Partidul 
Socialist), membri zai Consiliu
lui Național, și Arno Theus, 
membru al Consiliului State
lor (Uniunea Democratică de 
Centru).

Oaspeții au fost însoțiți de 
Alfred William' Răppard, am
basadorul Elveției la Bucu
rești.

In cadrul întrevederii au 
fost evidențiate bunele rela
ții româno-elvețiene, sublini- 
indu-sc cu satisfacție evoluția

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit vineri de
legația parlamentară elveția
nă, condusă de Ferruccio 
Bolla, președintele Consiliului 
Statelor (Camera Superioară). ■

La primire au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Gheor
ghe Vasilichi, președintele 
Comisiei permanente pentru 
sănătate, • muncă și asigurări 
sociale.

Delegația parlamentară el
vețiană este alcătuită din Ma
rius Lampert, vicepreședinte

Angajat plenar în întrece
rea socialistă pentru onorarea 
exemplară a sarcinilor de 
plan , în. acest al doilea an al 
cincinalului actual, colectivul 
de muncă al E.M. Apinoasa’-n 
înregistrat; în ultimele zile ale 
lunii trecute o cotitură' însem
nată în activitatea sa. In di
mineața lui 31 octombrie —- 
grație unor eforturi susținu
te, a unei angajări entuziaste 
pe .frontul cărbunelui — s-a 
raportat trecerea de la „mi
nus" la „plus" a unității la ex
tracția de cărbune! Datorită 
unui spor de 519 tone realizat 
în schimburile zilei preceden
te, rămînerea în urmă a trecut 
„în amintire", consemnîndu-se 
o depășire a sarcinilor de 
plan pe ansamblu de 348 de 
tone. Ba, mai mult, cele din 
urmă schimburi ale lunii au 
fost și mai rodnice, ceea ce a 
determinat înscrierea în bi
lanțul lunar a unui spor pe 
mină do 642 de tone. In 31 
octombrie sectoarele I, III și II 
cumulaseră deja plusuri sub
stanțiale: 1935, 623, respectiv, 
445 tone, în primul rînd cau
zate de „cota" ridicată a rea
lizărilor la productivitatea 
muncii, situată cu 205, 330 și 78 
kg/post deasupra randamente
lor plan încredințate. Ordinea 
pe „panoul de onoare" al în
trecerii se prezintă, Ia data la 
care ne referim, astfel : briga
da condusă de Nicolae Bocor, 
de la sectorul II, cu un plus 
de cărbune de 1 600 de tone, 
brigada lui Aurel Cristea, de 
la sectorul I, cu 800 tone spor, 
brigada lui . Nicolae life de la 
sectorul I, cu o depășire a sar
cinilor lunare de 600 de tone. 
Randamentul muncii la aceste 
harnice colective ale-minei, cu 
care unitatea pe drept cuvînt 
se mîndrește, a crescut în pe
rioada respectivă cu 1,5—2 to
ne pe fiecare post prestat. 
Cînd se mobilizează cu toată 
hotărîrea, chiar o brigadă cu 
realizări modeste poate să în
registreze salturi spectaculoa
se. Este cazul brigăzii condu
se de Victor Andrițoiu, de la 
sectorul II al minei, care a ra
portat un spor apreciabil: 50 
de tone plus.

Sînt fapte concludente care 
dau certitudinea că 
pinarea cu cinste a 
Republicii noastre, 
de muncă al minei 
nu și-a spus încă ultimul cu
vînt...

LA U. U. M. P.

(Continuare in pag. a 3-a)

NORLFTEA

în întîm- 
sărbătorii 
colectivul 
Anino'asa

exis- 
aces- 
nr. 5 
în a-

comandă 
Fabri- 
Coro-

Ing. A. HOFFMAN

DATORIEI
e vorbește foarte des 
și cu căldură, elogi- 
indu-se munca cefe

ristului, a omului ce lu
crează de-a lungul drumu
lui de fier, despre dărui
rea lui pe arșiță, vînt, 
ploaie și ninsoare, și uităm 
de meseriașii din ateliere 
care asigură, prin inter
vențiile lor, o bună func
ționare a locomotivelor și 
a parcului de vagoane. A- 
șa cum îmi povestea secre
tarul U.T.C. al complexului 
C.F.R. Petroșani, Petru Co- 
man, și cum mi-au întări
t-o cițiva tineri, aici, con
tează foarte mult bunul re
nume al tinerilor. „Tinerii 
sînt viața complexului. Și 
cei mai vîrstnici ceferiști sint 
de fapt tot tineri" — sînt 
spusele unui lăcătuș de la 
revizie, Viorel Tomescu, în
tr-un dialog scurt, în pau
za dintre plecările a două 
trenuri. Tinerii sînt viața 
complexului. Este bine 
spus viața, pentru că în
tr-un anume fel, în ciuda 
mediei de virstă — 24 de 
ani — pe întregul com
plex C.F.R., desigur, tine
rețea reprezintă ceva mai 
mult decit o treime. Deci, 
peste 200 de tineri, dintre 
care peste 150 uteciști. In 
acest perimetru — peste 
100 km — vîrstnicii și ti
nerii își confruntă cunoș
tințele, învață să gindeas- 
că mai rapid, iar „profe
sorii" le întăresc convin
gerile, le cristalizează de
prinderile prin vasta lor 
experiență. Fochistul Vasi- 
le Albulescu, pe care l-am 
întîlnit în curtea 
pare a se destănui 
voios-:

— Ca să înveți

decit o treime.

depoului, 
mai ane-

să mun-
D. D.

(Continuare în pag. a 3-a)
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La panoul de 
HER SE de la
ca de brichete
ești am surprins pe pelicu
lă pe electricienii Aurel An- 
dreescu și Sabin Ghezvai 
în timpul etalonării cîntaru- 
lui instalației de dozare au
tomată.

Un demaraj bun pe linia 
activităților cultural-educative 
și artistice care se cere însă 

a fi permanentizat
în cel mai scurt

In urmă cu cițiva ani, Uzina de utilaj minier din 
Petroșani avea, pe strada Mihai Viteazul, un club 
propriu, foarte apreciat de tineri pentru activitatea 
deosebit de interesantă și variată care se desfășu
ra acolo. Au trecut însă anii, s-a ridicat noua Casă 
de cultură a orașului și clubul amintit a fost des
ființat. Dacă s-a procedat bine sau rău vom vedea 
în discuțiile care urmează, purtate cu mai multe ca
dre de răspundere de la U.U.M.P. și axată în ge
neral pe aspectele concrete ale activității cultural- 
educative și artistice care se desfășoară în prezent 
în această uzină. Primul nostru interlocutor, este 
noul președinte al comitetului sindicatului de la 
U.U.M.P., tovarășul AUREL SLĂBII.

— Știm că marea majorita
te a salariaților uzinei e for
mată din tineri. Ce întreprin
deți concret cu ei pe linie 
cultural-educativă și artisti
că ?

— Intr-adevăr, aproximativ

Cu un an în urmă la Școa
la generală nr. 2 din Petroșani 
se închega o valoroasă iniția
tivă — semiinternatul pentru 
elevi — justificată de rațiuni 
soci’al-pedagogice, de o per
manentă grijă pentru copii. E- 
levii școlii — al căror număr 
gravitează în jurul a 500 — 
provin prin exclusivitate din 
mediul muncitoresc, ambii pă
rinți ai multora fiind angajați 
în procesul de producție. Intr-o 
atare situație supravegherea 
copiilor de către familie este 
nestatornică, iar atenția părin
ților acordată formării auto- 
disciplinei școlare, indispensa
bilă elevului, nu este constan
tă. Aceste date 
familial se află, 
covîrșitoare, în 
proporțional cu 
ră și educativă 
ne trebuie eă intervină pentru 
a restabili echilibrul dacă nu 
„a doua familie" a elevului 
— școala ?

De fapt ce este semiinterna
tul ?

— O formă de ajutor mate

ale climatului 
în majoritatea 
raport direct 

situația școla- 
a elevului. Ci-

Semiinternatul
rial pentru elev, dar care nu 
este altceva decît un instru
ment subordonat intenționali
tății formative a școlii — ne 
spunea prof. Ștefan Bende, 
director al școlii. Masa de prînz 
est'e servită în cantina școlii 
unui număr de peste 50 de e- 
levi, de la clasa I-a pînă la a 
VIII-a, după care acești elevi, 
împreună cu alții, se încadrea
ză într-un program : meditații, 
pregătirea lecțiilor 
din clasele I—IV
14—17, iar pentru 
sele V—VIII de
pînă la 18,30. In vederea aces
tui program avem un pedagog 
și profesori de serviciu. In 
cest fel, cînd elevul merge 
casă, lecțiile pentru a doua 
sînt pregătite.

de zile, care— După un an 
sînt rezultatele ?

— Le apreciem 
te bune. Să dau 
xemplu, dar foarte concludent: 
avem un elev în clasa a IV-a

Francisc Kulcsar, care, deși 
o vîrstă fragedă, scăpase 
sub controlul familiei. Du- 
înființarea semiinternatului

ca fiind foar- 
un singur e-

pentru cei 
între orele 

cei din cla
ia orele 14

a- 
a- 
zi

B, 
la 
de 
pă 
l-am încadrat în disciplină, era 
supravegheat la meditații, în 
pregătirea lecțiilor. Și s-a 
transformat, acum e un elev 
bun și la învățătură, și la dis
ciplină. Motiv pentru care ta
tăl lui, muncitor la E.M. Dîlja, 
ne-a mulțumit cu multă căldu
ră. Și astfel de exemple mai 
pot da...

— Cum este apreciată iniția
tiva de la această școală ?

— Părinții o socotesc un

sprijin prețios, ceea ce și este 
de fapt. Dar forurile compe
tente nu se informează în mod 
sistematic de această experien
ță interesantă pe plan social 
și pedagogic, plină de suges
tii, socotim noi. Mai este un 
fapt, în afara acestei chestiuni, 
dar care ține de un principiu 
al învățămîntului nostru: fie
care școală își are o circum
scripție. Nu știu cum se face, 
dar destui copii din circum
scripția acestei școli nu vin la 
noi, ci la școlile generale nr. 
1, 4, 7 din Petroșani. Trebuie 
să se reglementeze această sta
re de fapt care știrbește pres
tigiul nostru educativ. Avem 
un corp didactic foarte bun,- 
însăși rezultatele noastre o 
mărturisesc.

Fiecare școală în parte tre-

buie să-și revizuiască elevii, 
iar părinții lor să știe că în 
toate aceste instituții se des
fășoară un proces absolut i- 
dentic sub îndrumarea unor 
învățători și profesori egali în 
competență. Mai mult chiar, 
la Școala generală nr. 2 din 
Petroșani s-a acumulat, după 
înființarea semiinternatului, o 
valoroasă experiență educati
vă. ț

In ziua cînd am fost în a- 
ceastă școală ascultam bucătă
reasa care-mi povestea cu du
ioșie maternă, de apetitul co
piilor, de mîncărurile care le 
plac lor mai mult. In același 
timp priveam sala de mese și 
admiram cu sinceritate atît de- 
săvîrșita curățenie cît și atmos
fera primitoare, familială.

Părăsind școala mă gînd'eam 
la timpul cînd semiinternatul 
va fi mult extins în învăță- 
mînt spre beneficiul actului pe
dagogic și al societății.

T. SPÂTARU

70 la sută din angajați sînt 
tineri de la 15 la 29 de ani. 
Mulți dintre aceștia sînt însă 
navetiști iar o parte însem
nată frecventează diverse 
școli. Pentru ceilalți noi am 
căutat să realizăm urgent 
ceea ce a fost posibil, deo
camdată, pe linia activităților 
în discuție.

— De pildă!
— Am amenajat un micro- 

club dotat cu o masă de ping- 
pong și cu mai multe mese de 
șah, aducînd aici și cîteva co
lecții de ziare și reviste. De 
asemenea, am reamenajat po- 
picăria și cele două mici ca
bane de lingă hotelul Rusu.

— Nu ar fi necesar să se 
redeschidă vechiul club al u- 
zinei ?

— Ba da, bineînțeles. Noi

timp
ara și făcut demersuri în a- 
cest scop pentru că, conside
răm soluțiile actuale doar „pa
leative", de moment.

— Mai activează vreo for
mație artistică în cadrul uzi
nei ?

— Din păcate, actualmente 
uzina are doar o formație, 
cea de fanfară, restul fiind de
mult desființate.

— Trebuie să adaugăm — 
intervine în discuție tovarășul 
Gheorghe Mitrea, responsabil 
cu munca culturală pe linie de 
partid și sindicat din uzină — 
faptul că mulți tineri de Ia 
noi activează în cadrul forma
țiilor de la Casa de cultură 
din Petroșani precum și la 
cluburile din Vulcah și Petri- 
la. De pildă, în cunoscuta bri
gadă artistică de agitație, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Negraru, cei mai mulți tineri 
provin din uzina noastră.

— Nu s-ar putea ca acești 
tineri care, în prezent sînt 
dispersați în locurile amintite, 
să fie adunați și distribuiți în 
formații proprii ? — ne adre
săm din nou tovarășului Slăbii.

— Ba da, firește. De altfel, 
aceasta e și intenția noastră. 
Deocamdată, pînă rezolvăm 
într-un fel sau altul problema 
spațiului, ne-am gîndit să nu 
descompletăm formațiile de la 
unitățile culturale amintite. A-

(Continuare in pag a 3-a)

In pagina a 2-a:

Conferințe de dări de seamă 
și alegeri 

ale organizațiilor de partid
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Continuăm, în pagina de față, re'atarea con
semnărilor făcute de reporterii noștri din sălile de 
dezbateri unde au avut loc conferințele pentru 
dare de seamă și alegerea noilor organe condu
cătoare ale organizațiilor de partid.

Așa după cum am amintit, dezbaterile res
ponsabile ale comuniștilor du fost străbătute de 
hotărîrea de a ridica pe o nouă treaptă a efici
enței, întreaga muncă de partid, avînd drept o- 
biective PERFECTIONAREA CONDUCERII ECONO
MIEI, CULTIVAREA ATITUDINII ÎNAINTATE FATĂ DE 
MUNCĂ, SPORIREA GRADULUI DE CONȘTIINȚĂ 
SOCIALISTĂ în rîndul tuturor colectivelor de mun
că. In acest sens, numeroși comuniști au făcut, de 
la tribuna dezbaterilor, propuneri judicioase, izvo- 
rîte din preocupările lor pentru remedierea unor 
stări de lucruri negative, și-au afirmat intransigen
ța față de abaterile de orice natură, promovînd, 
in spirit critic și autocritic, un prielnic cadru pen
tru elaborarea acelor hotărîri ale conferințelor de 
partid care să constituie îndreptarul activității lor 
de viitor.

Dezbaterile confirmă încă o dată înțelegerea 
deplină de către comuniști a rolului conducător 
ce revine organizațiilor de partid la fiecare loc de 
muncă, pentru îmbunătățirea și perfecționarea ac
tivității economice, pentru traducerea în viață, în 
mod exemplar, a prevederilor Congresului al X-Iea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R., precum și a 
prețioaselor indicații date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei de lucru in Valea Jiului.

La mina Petri la

Asigurarea unei discipline ferme 
cale sigură pentru realizarea

unui avînt general
In atenția conferinței pentru 

dare de seamă și alegeri a co
mitetului de partid al E.M. 
Petrila, se poate spune că au 
stat toate problemele importan
te pe care viața le-a pus la 
ordinea zilei în intervalul de 
timp analizat. Dar, problema 
principală asupra căreia s-a in
sistat cu precădere a constitu- ' 
it-o preocuparea pentru asigu
rarea unei discipline ferme în 
toate domeniile activității mi
nei și la toate nivelele.

Evidențiindu-se în cadrul 
conferinței o seamă de incon
testabile succese obținute de 
cei 1 300 de comuniști ai ex
ploatării, s-a considerat util să 
se vorbească mai puțin despre 
acestea și în mod deosebit să 
fie așezate în obiectiv aspec
tele negative. In acest sens 
s-a pornit în primul rînd de la 

* faptul că exploatarea minieră 
’ Petrila a rămas datoare o bună 

perioadă de timp față de plan 
cu o însemnată cantitate de 
cărbune. Trecerea la noul pro
gram de muncă de 6 ore la 
fronturile de lucru din subte
ran, s-a făcut destul de ane
voios. Ore mizarea s-a dovedit 
adesea deficitară, oamenii și- 
au regăsit cu greu cadența, 

■ respectarea riguroasă a timpu
lui afectat în exclusivitate 
producției nu s-a petrecut pes
te tot. Drept urmare, în nouă 
luni ale anului din cele cinci 
sectoare de producție, patru nu 
și-au îndeplinit sarcinile de 
plan.

Incepînd cu luna octombrie, 
așa după cum se știe, sarci
nile planului de producție pe 
sectoarele minei au fost rea
șezate și există la această oră 
create toate condițiile pentru 
ca ele să fie realizate și de
pășite.

Noile sarcini ale planului 
de producție, realizarea și de
pășirea lor, solicită aplicarea 
unui program riguros, anali
tic și real pentru fiecare for
mație de lucru, pentru fiecare , 
muncitor în parte. In acest 
context prezintă o indiscutabi
lă importanță generalizarea 
inițiativei sectorului IV lega
tă de repartizarea sarcinilor 

proprii sub forma „Fiecare 
om să primească și să știe 
sarcinile sale". Iar fiindcă am 
amintit despre inițiative, tre
buie arătat că în direcția sti
mulării acestora s-a făcut des
tul de puțin, așa cum pe bu
nă dreptate 3 arătat în cuvîn- 
tul său tovarășul Mircea Le- 
haci. Minerii petrileni, au, așa 

' ca toți minerii din Vale, mîn- 
dria lor și nu și-au precupe
țit eforturile pentru a se men-

® Sarcini noi, condiții 
și perspective noi I

® Cerință legitimă a 
minerilor: sprijin pen
tru inițiativele lor

® Nici o toleranță fa
ța de abateri

ține mereu Ia locul de cinste 
cu care fuseseră obișnuiți. Dar 
nu întotdeauna căutările, nă
zuințele care i-au animat și- 
au găsit ecoul corespunzător. 
Cazul întrecerii socialiste ca
re, neprimind sprijinul nece
sar din partea organizației de 
sindicat, nu s-a desfășurat la 
dimensiunile și valențele posi
bile.

Comitetul de partid a urmă
rit problema disciplinei, dar 
nu cu exigența cuvenită. Drept 
consecință au existat destul 
de numeroase cazuri de ne- 
respectare a acesteia, soldate 
cu întreruperi ale procesului 
de producție, cu accidente în 
muncă, cu absențe neraotiva- 
te etc. Că într-adevăr preocu
parea în această direcție nu a 
fost de cel mai corespunză
tor nivel, o confirmă însăși 
situația că printre cei certați 
cu disciplina se află chiar unii 
membri de partid ca de pildă 
Ioan Nagy, Marin Săpașu, Va
sile Cheptos, Constantin Mi- 
tache, Ștefan Bendea, Vasile 
Stroie și alții.
disciplina muncii, manifestate 
îndeosebi prin absențe nemo
tivate, au fost mult prea ușor

Abateri de la

V'

RESPONSABILA PENTRU PERFECȚIONAREA
VIEȚII DE PARTID, PENTRU REALIZAREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

La mina Lonea

La mina Dîlja

partid de 
constituie 

unanima 
a traduce .

indicații

Aspect din sala conferin
ței organizației de partid a 
minei Dîlja.

tolerate de către organizațiile 
de bază, care nu peste tot au 
reușit să mobilizeze elemente
le conștiincioase, organizațiile 
de sindicat și U.T.C. în sen
sul de a crea o opinie de ma
să împotriva indisciplinaților.

Participants Ia discuții — 
Gheorghe Cenaru, Marin Ră- 
duț, loan Carpen, Aurel Col
da, Tiberiu Svoboda, Iordache 
Stan, Petru Iacob, Benone Cos- 
tinaș și alții au evidențiat cu 
prioritate aceeași problemă de 
care în fond depind, dacă nu 
toate, în orice caz marea ma
joritate' a celorlalte. Pentru că, 
de fapt cum se poate numi, 
dacă nu indisciplină, împreju
rarea că aprovizionarea locu
lui de muncă nu se face cum 
ar trebui, că nu există „goale", 
că maiștrii în Ioc să se gă
sească în permanență la .fron
turile de lucru, fac adesea pe 
supraveghetorii; ori- aleargă- de 
colo pînă colo după diverse 
materiale, că cele 6 ore de 
lucru nu sînt respectate inte
gral și oamenii, mai ales cei 
de Ia regie, umblă fără rost pe 
galerii.

In Valea Jiului aproape toa
te exploatările miniere s-au 
regăsit, după cum arăta tov, 
Dumitru Opriș — directorul ex
ploatării. Si tocmai pentru a- 
ceea, colectivul muncitorilor 
de aici .și. în primul rînd co
muniștii. trebuie să răspundă, 
la rîndul lor, cu entuziasmul 
și dăruirea întotdeauna carac
teristice.

In concluzia lucrărilor con
ferinței s-a apreciat spiritul de 
răspundere și combativitate 
comunistă în care s-au des
fășurat lucrările. Minerii petri
leni au demonstrat în atîtea 
rînduri că sînt capabili de suc
cese remarcabile. Comuniștii 
prezenți la conferință, prin 
cuvîntul lor, au demonstrat o- 
dată mai mult hotărîrea de a 
ridica prestigiul colectivului. 
Noul organ ales va trebui să 
facă mai mult în direcția îm
bunătățirii stilului și metode
lor de muncă, mai ales în di
recția unei mai mari apropieri 
față de oameni, de gîndurile 
și năzuințele acestora.

V. DAN

Conferințe de dări de seamă si alegeri
>t
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Făcînd bilanțul în sens 
multilateral al întregii activi
tăți politico-organizatorice — 
din ultimii doi ani, — .al mun
cii desfășurate de biroul co
mitetului de partid al minei 
pentru mobilizarea colect’vului 
Ia înfăptuirea prevederilor 
planului, de. producție, confe
rința de dare de seamă și a- 
legeri a organizației de partid 
de la E. M Dîlja s-a oprit in
sistent cu analiza asupra mo
dului cum sînt puse în valoa
re capacitățile tehnice și po
tențialul uman.

Reproducem din darea de 
seamă prezentată în conferință 
de tovarășul Radu Lupașcu, 
secretarul comitetului de 
partid, pasajul, nu lipsit de a- 
mărăciune, cum că „nu am 
reușit să creștem și să punem 
în valoare capacitățile de pro
ducție la nivelul eforturilor 
financiare și al volumului de 
investiții, alocat. de stat des
chiderii și dezvoltării minei 
noastre". Consecințele ? Pla- 
.nul producției de cărbune nu 
a fost îndeplinit cu peste 
50 000 tone în anul 1971 și cu 
peste 80 000 tone în primele 
trei trimestre din anul de 
față.

Cauzele slabei puneri în va
loare a capacităților create, ale 
rezultatelor economico-firian- 
ciare nesatisfăcătoare înre
gistrate au fost sintetic 
subliniate tot . de darea 
de seamă : 
planul productivității 
cu 0,035 tone/post 
1971 iar în primele 
din acest an s-a realizat 
productivitate doar de 1,037 
tone/post față de 1,381 tone pe 

nesatisfăcătoare 
au fost 

tot . de 
„Nu s-a. îndeplinit 

muncii 
în anul 
10 luni 

o

1
post planificat. Vitezele de a- 
vansare în abataje și galerii 
s-au realizat doar în .proporție 
de 103 și respectiv 91 la sută. 
Mașinile și utilajele din dota
re nu au fost eficient utiliza
te, s-au depășit consumurile 
specifice, la unele materiale, 

, din care la lemnul de mină cu 
2,6 mc/1 000 tone extrase. Si
gur, în această situație nici 
indicatorii economico-financiari 
nu au putut fi îndepliniți, 
cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție marfă fiind depășite cu 
81,66 lei, prețul de cost al to
nei de cărbune extrase fiind 
depășit cu 22,48 lei iar planul 
de beneficii nu a fost înde
plinit cu 96 milioane lei.

In marea lor majoritate ne- 
realizările se datoresc unor 
cauze subiective, lipsurilor 
proprii și deficiențelor ce 
au existat în organizarea 
producției în subteran. Bunăoa
ră neglijarea lucrărilor de între
ținere a galeriilor și a rețelei de 
cale ferată pentru transportul în 
subteran 
la limita 
cu toate 
curg din 
de. asemenea, neajunsuri 
s-au manifestat o lungă .pe
rioadă de timp în aprovizio
narea locurilor de muncă și bri
găzilor cu unele materiale și 
piese d^ schimb. Vorbind sincer, 
deschis despre asemenea nea
junsuri, delegații la conferință. 
ca Petru Săbădenu, Emeric Nagy, 
Vasile Sidorov, ’ Gh. Tănase, 
Ion Dăneț, Petru Marcu, Vir
gil Ciornei, Gh. Himiniuc, Vic
tor Ghioancă, Moise Vass, Ioan 
Billek, Ioan Săbău, Dumitru Ena- 
che și 'alții s-au referit pe larg 

a fost împinsă pînă 
maximă inadmisibilă, 
consecințele ce d'e- 
aceasta. Au existat 

ce

și combativ la fenomenele ne
gative din activitatea colecti
vului. S-a criticat faptul că în 
perioada analizată nu s-a fo
losit integral timpul de lucru 
afectat schimbului de' 6 ore în 
subteran, că unii salariați în- 
tîrziau de la serviciu, că s-au 

' produs 6.000 absențe nemoti- 
vate și 4 500 absențe motivate 
de la serviciu care au dezor
ganizat procesul de producție 
cauzînd pierderea a peste 12 000 
tone de cărbune. De asemenea au 
avut loc totodată o serie de 
avarii cauzate de reviziile su
perficiale făcute și reparațiile 
de slabă calitate.

Organizației de partid și co
muniștilor de la mina Dîlja, 
întregului colectiv de aici le 
stau în față sarcini mari 
în viitor. Dezbaterile vii 
ale conferinței, în spirit critic, 
responsabil, angajant, numeroa
sele propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii sub toate as
pectele făcute de comuniști de 
la tribuna conferinței, măsuri
le concrete și judicioase pre
văzute în 
în scopul 
de partid 
cație în 
schimburile și brigăzile 
chezășii 
ja — 
nizația 
orientat 
recția atingerii unor cote su
perioare ale eficienței. Expri
mat altfel, aceasta înseamnă 
cărbune mai mult extras și cu 
un grad mai înalt de econo
micitate și rentabilitate.

I. BĂLAN

hotărîrea adoptată 
intensificării muncii 
și a muncii de edu- 

toate sectoarele, 
sînt 

că minerii de la Dîl- 
îndrumați de orga- 
de partid — și-au 

activitatea pe di-

IhlILVIlA l'AUlhlSM

realizarea sarcinilor

Trăsătura principală ce a 
caracterizat lucrările conferin
ței organizației de 
la ,E. M. Lonea, o 
hotărîrea neclintită, 
a comuniștilor de 
în viață prețioasele 
date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul recen
tei vizite făcute în Valea Jiu
lui, de a înfăptui măsurile 
stabilite privind îmbunătățirea 
activității economice.

Avînd la bază succesele 
concludente obținute în prima 
lună, după reașezarea sarcini
lor de plan, delegații la con
ferință au avut toate condiți
ile să aprecieze activitatea de-' 
pusă, să reliefeze carențele 
care mai există, să facă pro
puneri pentru activitatea de 
viitor.

Darea du seamă prezentată 
de tovarășul Andrei Colda, se
cretarul comitetului de partid 
al minei, ca și toți partici- 
panții la discuții au subliniat 
că în prezent nu există nici 
o cauză obiectivă care ar îm
piedica 
de plan. S-au scos în eviden
ță, însă, anumite lipsuri, cau
ze subiective, care stătea în 
puterea colectivului să fie e- 
liminate. Astfel, în desfășura
rea ■ procesului de producție ' ' 
nu s-a reușit să se asigure 
întotdeauna o aprovizionare 
tehnico-materială corespunză
toare a brigăzilor de mineri; 
lipsesc unele piese de schimb, 
lemnul este lăsat departe de 
abataje, nu se dă toată aten
ția îngrijirii utilajelor. De a- 
semenea, s-a făcut puțin de 
către conducerea minei pentru 
introducerea mecanizării. Ase
menea probleme au fost rela
tate în discuțiile purtate de 
tovarășii
Hristache Borș, 
paș și alții, 
nele soluții 
rea acestor

Faptul că 
conferinței, _ ____
raportă un plus de peste 1 600 . 
tone de cărbune în luna oc
tombrie a.c. este dovada grăi
toare a forței de mobilizare a 
organizației de partid. Mili- 
tînd în permanență pentru în
deplinirea sarcinilor ce-i re
vin, comitetul de partid s-a 
străduit să găsească cele mai 
potrivite metode, de conduce
re politică, să-și îmbunătățeas
că activitatea în toate dome
niile. „Dirigenția muncitoreas
că", „Brigada de producție și 
educație", două inițiative por
nite de Ia E. M. Lonea își a- 
rată roadele din ce în ce mai 
mult.

Așa cum subliniau mai 

Anghel Ștefănescu,
Ludovic Re- 

care au propus u- 
privind înlăttira- 

neajunsur.i.
la data ținerii 
colectivul ruinei

mulți vorbitori, printre care 
tovarășii Zeno Șustac, Petru 
Stupu, Vasile Bălăuță, Edmond 
Tecar, hotărîtor în obținerea 
de noi succese pentru viitor 
este întronarea climatului de 
ordine și disciplină, de creș
tere continuă a responsabili
tății comuniștilor [față de ca
litatea ce o au.

S-a criticat staiiea necores
punzătoare privind disciplina 
în producție, sub toate as
pectele (absențe nemotivate, 
nefolosirea integrală a zilei 
de lucru, neexecutarea întoc
mai a sarcinilor Ide serviciu 
etc.). Față de asemenea situa
ții nu s-au luat cu prompti
tudine măsurile cuvenite, s-au 
tolerat abateri care au dus în 
multe cazuri la crearea de 
greutăți în procesul de pro
ducție.

Apreciind rezultatele dobîn 
dite în munca politico-nducaii- 
vă, după plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971, 
participanții la discuții au 
scos în evidentă și existența 
unor lipsuri în acest domeniu, 
recomandînd noului comitet 
de partid să-și îndrepte preo
cupările cu mai multă insis
tență spre latura educativă, 
spre formarea și dezvoltarea 
trăsăturilor morale ale omului 
de tip nou; omul societății so
cialiste.

Lucrările conferinței au pur
tat amprenta puternicei influ
ente exercitate do vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu 
făcută în luna septembrie în 
Valea Jiului și respectiv îd 
orașul Petrila. Vorbitorii și-au 
exprimat adînca recunoștință 
fată de grija pe care condu
cerea partidului o poartă mi
nerilor, pentru modul în care 
au fost înțelese greutățile în- 
tîmpinate, pentru măsurile cp 
au fost luate. Drept recunoș
tință, comuniștii de la E. M. 
Lonea s-au angajat să nu pre
cupețească nici un efort spre 
a-și face datoria față de pa
trie și partid, să consolideze 
succesele din luna octombrie, 
să le dezvolte, să-și aducă 
contribuția la înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră.

Hotărîrea adoptată de con
ferință cuprinde măsuri esen
țiale, de importanță majoră 
care vor sta în atenția comi
tetului de partid, a tuturor 
comuniștilor și a căror înfăp
tuire va duce la ridicarea în
tregii activități la nivelul ce
rințelor, a exigențelor etapei 
actuale.

POMPILIU UNGUR, 
secretar al Comitetului orășe

nesc de partid Petrila

La E. M. Bărbăteni La Preparația Lupeni

[forturi susținute pentru atingerea capacității 
de producție planificata

Perseverență, fermitate in îndeplinirea tuturor 
dezideratelor muncii de partid

Tot ceea ce s-a spus de că
tre comuniștii exploatării mi
niere Bărbăteni, prezenți la 
conferința de dare de seamă 
și alegeri, reprezintă în esen
ță o aceeași explicabilă preo
cupare : găsirea căilor celor 
mai „scurte" pentru atingerea 
capacităților de producție 
planificate, atît actuale (ne
realizate, deocamdată) cit și 
viitoare — acestea din urmă 
într-o continuă și rapidă as
censiune.

O concluzie realistă privind 
desfășurarea întregii activități 
a minei a fost plastic expri
mată chiar de întîiui vorbitor 
— din șirul lung de comuniști 
care și-au exprimat cu multă 
exigență și angajare părerile 
asupra „pulsului" actual al 
tinerei exploatări miniere: 
„De la amenajarea căilor de 
acces către mină și pînă la 
crearea condițiilor de amă
nunt pentru desfășurarea nor
mală a muncii la cel mai în
depărtat Ioc de muncă din 
subteran, este nevoie de in
tervenția noastră, de dovezi că 
sîntem buni gospodari. Dacă 
pe prima parte a acestui „tra

seu" ne pot sprijini factorii 
responsabili superiori, începînd 
cu centrala, pe ultima parte, 
hotărâtoare putem interveni 
noi înșine, și aceasta cu mare 
efect".

Continuind ideea brigadieru
lui Gheorghe Bocoș, ceilalți 
vorbitori, între care brigadie
rii Nicolae Tomolea, Nicolae 
Oprea, losii Nicolae, Alexan
dru Marian - s și Florian Căl- 
dărar, Vasile Pupăzan, Con
stantin Severineanu, Ștefan 
ionda. Ion Lițeanu, Ioan Cășu- 
neanu, au adus fiecare, în luș, 
noi dovezi că exploatarea mi
nieră dispune de formații de 
lucru puternice, conduse de 
comuniști, în stare să-și ducă 
cu succes la îndeplinire sarci
nile de cărbune stabilite, dar 
numai în condițiile evitării 
deselor stagnări care apar în 
procesul de extracție) cauză 
directă a unei. deserviri defec
tuoase a fronturilor de lucru.

Cîteva aspecte definitorii 
desprinse din cuvîntul vorbi
torilor sînt edificatoare în a- 
cest sens: „Un maistru de 
transport împreună cu un me

canic, un însoțitor și doi re
vizori sînt găsiți în garajul de 
locomotive în timp ce brigăzi
le de mineri, avînd în funcție 
o singură locomotivă din ce
le cinci existente nu pot în
cărca întreaga cantitate, de 
Cărbune produs" (maistrul mi
ner Cășuneanu). „Un carambol 
intîmplat ca urmare a unei ne
glijențe a semnaliștilor de 
deservire (cazul se repetă) ne-a 
„costat" 200 de vagonete de 
cărbune" (mecanicul de ex
tracție Florian Căldărar). .

Ce fel de cazuri sînt aces
tea ? — ne întrebăm. Ne-au 
răspuns tot comuniștii, parti
cipants la conferință: abateri 
de la disciplina muncii care 
ar putea fi • evitate prin lua
rea unor măsuri corespunză
toare, dar care, din păcate, nu 
se iau singure. -

Cauza principală a neluării 
măsurilor disciplinare care se 
impun ne-au ajutat s-o desco
perim cîțiva din cei prezenți 
și ea este, după părerea lor, 
în primul rînd perpetua schim
bare a inginerilor dintr-un 
compartiment în celălalt, 
schimbare însoțită de fiecare 

dată de „rocada" unor bri
găzi și a unei părți din efec
tiv.

Acest aspect dat fiind în
semnătatea pe care o reprezin
tă pentru bunul mers al pro
ducției, pentru păstrarea în 
continuare, a ritmului impus 
de creștere a capacității de 
producție a minei — ca acti
vitatea tehnică și administra
tivă să fie supusă controlului 
permanent al comitetului de 
partid pe mină, hotărîrilor co
lective. Comuniștii, reprezen
tanții cei mai buni ai munci
torilor, tehnicienilor și ingine
rilor unității trebuie să trea
că neabătut, cu sprijinul tu
turor, la traducerea în fapte a 
importantelor măsuri pe care 
le-au propus, să depună un 
susținut efort pentru redresa
rea activității economice din 
compartimentele în care deo
camdată realizările nu satis
fac, pentru a se putea mîndri 
în perioada următoare cu suc
cese de prestigiu, alipindu-și 
partea de contribuție la reali
zările pozitive ale colective
lor fruntașe din bazin.

A. HOFFMAN

Despre comuniștii Preparației 
cărbunelui din Lupeni se poate 
spune că au desfășurat o mun
că susținută, rodnică pentru 
mobilizarea colectivului la în
deplinirea sarcinilor de plan.

Analiza temeinică a rezulta
telor obținute pînă în prezent, 
prilejuită de conferința de partid 
pentru darea de seamă și 
alegerea noului organ condu
cător a evidențiat în repetate 
rînduri eforturile comitetului 
de partid, ale comuniștilor care 
au reușit la capătul perioadei 
dintre două alegeri să rapor
teze realizarea cu succes a pla
nului de producție la aproape 
toți indicatorii. Printr-un ritm 
accelerat de muncă, imprimat 
întregului colectiv al uzinei, 
s-au obținut, față de anii tre- 
cuți, indici de calitate superi
ori la cărbunele livrat indus
triei. S-a îmbunătățit întregul 
flux tehnologic, s-au redus la 
minimum orele de stagnări da
torate defecțiunilor mecanice. 
Prin iriovațiile aplicate s-au 
realizat însemnate economii la 
prețul ■ de cost fapt ce denotă 
atenția deosebită ce se acordă 
promovării noului, stimulării 
inițiativelor pentru valorifica

rea resurselor interne ale uni
tății. In ceea ce privește pro
ducția în sine, remarcabile suc
cese în întrecerea socialistă au 
obținut formațiile de lucru ale 
comuniștilor Gheorghe Pană, 
Ștefan Rad, Mircea Bîrzan, loan 
Moldovan, Nicolae Oproștea 
și altele care s-au aflat totdea
una în fruntea întrecerii, Toate 
aceste binemeritate succese ale 
comuniștilor, ale colectivului 
de preparatori evidențiază roa
dele unei munci politice inten
se, perseverente, ale unei mo
bilizări plenare pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, ale 
unei activități susținute des
fășurate de organizația de 
partid.

Același spirit dinamic, speci
fic comuniștilor, a caracterizat 
și lucrările conferinței.

Așa cum a reieșit din darea 
de seamă ca și din dezbteri, 
comuniștii sînt conștienți că în
treaga lor activitate poate fi tot 
mai mult îmbunătățită, prin in
tensificarea muncii de partid 
în toate domeniile. Cu multă 
combativitate și intransigență 
partinică, s-a subliniat că, deși 
singulare, mai persistă unele 
manifestări de indisciplină, fapt 
ce necesită o muncă mai inten

să în domeniul educării sala- 
riaților. Fie ele întîrzieri, ab
sențe nemotivate, fie irosirea 
timpului de muncă sau nefolo
sirea corespunzătoare a unor 
utilaje, aceste abateri dimi
nuează rezultatele eforturilor 
colective, fiind necesară eli
minarea lor din sînul colecti
vului. In cuvîntul lor, comuniș
tii Gheorghe Pană, Florea Ti- 
goianu, Oliviu Florea și alții 
au accentuat în mod critic că, 
în ceea ce privește disciplina 
în producție, comitetul de partid 
trebuie să determine ca sin
dicatul, organizația U.T.C. să 
se situeze pe o poziție de de
plină intransigență ■ deoarece 
mai sînt salariați cu un com
portament necorespunzător.

Pornind de la aceste neajun
suri s-au făcut chibzuite pro
puneri pentru intensificarea 
muncii politice, pentru găsirea 
de noi metode și modalități cu 
o eficiență sporită. Noului or
gan ales îi revine ca sarcină 
— a subliniat conferința — să 
se preocupe mai mult de mun
ca concretă cu omul, de îmbu
nătățirea tematicii și desfășu
rării învățămîntului de partid, 
de ridicarea continuă a nive
lului Dolitico-ideologic al co

muniștilor. Agitația vizuală 
este de un real folos în mun
ca educativă. Este însă nece
sară o preocupare mai inten
să pentru vitalizarea tuturor 
formelor ei. Gazeta satirică să 
fi'e așezată. la un loc vizibil 
iar materialele expuse să 
însereze operativ toate abate
rile de la disciplină, toate fap
tele negative din uzină. Exis
tă Ia preparație o brigadă de 
agitație, inițiată și sprijinită 
de comitetul sindicatului care 
trebuie să-și axeze programul 
pe realitățile concrete din via
ta colectivului de muncă.

Acestea au fost cîteva pro
puneri pentru ridicarea cali
tativă a muncii politice des
fășurate în uzină, izvorîte din 
frămîntările comuniștilor, din 
dorința lor de perfecționare. 
Fiecare comunist — a reieșit 
în concluzia dezbaterilor — să 
vegheze cu perseverență și 
fermitate pentru întărirea dis
ciplinei comuniste, asîqurînd 
astfel unitatea deplină de ac
țiune a acestui harnic colectiv, 
îndeplinirea consecventă a tu
turor dezideratelor muncii de 
partid în etapa actuală.

I. FIERARU
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Steagul roșu

r

Un demaraj bun pe linia

Noi volume din literatu
ra, română ți universală; 
clasică și contemporană, 
noi studii de istoriografie 
literară, se vor găsi în 
curînd în librării.

Editura „Minerva" oferă 
cititorilor o ediție biblio
filă cuprinzînd întreaga o- 
peră a marelui scriitor Ion 
Creangă, ediție îngrijită de 
acad. lorgu Iordan și Elisa- 
beta Brâncuți. Aceeași e- 
ditură inaugurează seria de 
„Scrieri" a poetului con
temporan Radu Boureanu. 
Este anunțată, 
nea, o culegere ce înmă- 
nunchiază valoroase pagini 
de proză ale lui Victor 
Ion Popa — volumul inti
tulat „Ghicește-mi în ca
fea". Tot în Editura „Mi
nerva", vor vedea lumina 
tiparului romanele 
tul dat leprosului" 
țitul nopții" de 
Mauriac.

La rinduul ei, 
„Cartea Românească1 
prezentă cu cîteva noutăți: 
volumul de nuvele și po
vestiri al lui Călin Gruia 
— „Cu ochii ca iarba" ; cu
legerile de versuri „Umbre 
pe apă" de Matei Călines- 
cu, „Orații" de Ion Posto- 
lache, „Simbătă-seara" - de 
Stelian Gheorghiu, „Fără 
seară" de Ion Patriciu. Es
te reeditat, totodată, cu
noscutul roman al lui Ma
rin Preda — „Moromeții".

Din creația universală, va 
apare, într-o nouă ediție, 
romanul „Casa Budden- 
brook" de Thomas Mann,.

Editura „Albatros" a pre
gătit o ' antologie literară 
„Avram Iahcu" —micromo- 
nografie-album, consacrată 
împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea marelui revolu
ționar și. patriot român.

de aseme-

;,Săru
ți „Sfîr- 
Francois

Editura 
este

J

i

cești nu-i greu, mai greu 
este să înveți să fii om...

Ochii strînți de prea 
multă lumină zimbesc 
totuși și rămîn în 

cumpănă. Nu-i bănuiești 
vîrsta și nici nu cred că ar 
fi dispus s-o mărturisească. . 
în mijlocul atîtor tineri, e 
jenat să- facă pe... bătrînul.' 
Lăcătușii Cornel Bogdan. 
Simion Emanuil, Sabin. Vă
duva, Gheorghe Aurică. 
Constantin Logăscu și Ru
dolf Miclea sau Ion Straja, 
șef de echipă, sînt numai 
cîțiva din tinerii care tră
iesc și muncesc într-o strîn- 
să confrerie a meseriilor, în 
năzuința de a-și face împre
ună munca, cit- mai bine, o 
prietenie vrăjmașă inerției. 
„Este ingrat, să alegi nume, 
cînd este vorba de trans
portul feroviar. aici totul 
trebuie să funcționeze ca 
ceasul, ne spunea maistrul 
de atelier Virgil Ceteraș. 
Orice neatenție, orice act 
de indisciplină, este socotită 
iresponsabilitate pentru via
ța călătorului, pentru eco
nomia națională".

— Locomotivele, 
ile de vagoane, 
controlul de cale, 
o totalitate de meserii, 
înglobare de aptitudini 
pricepere, cumpănire în tot 
ce faci, disciplină și conști
ință, răspunderi — de fapt 
int tot și toate se identifică 
ceferistul, spunea Petru Co- 
man. De la sudor și pînă la 
șeful complexului, în toate 
colțurile Văii Jiului, mun
ca e un fel de școală,, din

abecedarul căteia. am învă
țat ți învățăm cu toții. Da
că 150 de tineri sînt stăpîni 
pe tainele meseriei, știu ce 
trebuie ți ce nu trebuie să 
facă, asta nu-i totul. Munca 
.este o școală a inteligenței 
active, practice, dar cursu
rile, acele „lecții de instruc
ție", cum le zic ceferiștii a- 
cum vin să întregeas
că, să pună temelia mese
riei, responsabilității și dă
ruirii...

activităților cultural-educative Din sălile de judecată

reparați- 
reviziile. 
mișcarea, 

o

Călătorul cu trenul e 
în siguranță, epistola 
lui, coletul lui. ro

dul muncii, toate circu
lă de la un loc la al
tul cu precizie de ceasornic 
bine pus la punct. Perfec
țiunea ar părea unora o e- 
xagerare, dar această exage
rare nu poate ascunde me
ritul omului. Sute de cefe
riști ! Printre ei și un mă
nunchi de tineri, un mă
nunchi de destine ce au a- 
clunat și adună, în focarul' 
existenței lor, întreaga lu
mină și responsabilitate, in
teligentă și dăruire, un tine
ret cu un climat favorabil, 
bine sudat, o familie care e- 
ducă și e la rîndul ei edu
cată. Avea dreptate comu
nistul Ion Boldura : tine
retul continuă începuturile 
noastre pentru că ceferistul 
nu reia ci continuă o tradi
ție. se perfecționează, 
solidînd un viitor, ț 
place să 
tea au o 
noblețea.
riei...“.

Un sens nou: acela al ti
nereții !

poi vom face tocmai ceea ce 
ne-ați întrebat, planurile noas
tre ambiționînd însă mai sus. De 
pe acum am declanșat o în
trecere cultural-artistică între 
secții, cu scopul de a depista 
pe cei mai buni recitatori, so
liști de muzică populară și 
ușoară, interpreți de teatru și 
de brigadă etc. Cu cei deja 
„rodați" precum șî cu cei nou 
descoperiți în urma acestei în
treceri dorim ca, pînă la anul, 
să realizăm formații proprii de 
muzică ușoară și populară, de 
brigadă artistică de agitație, de 
teatru și de cor.

— După cîte știm de UUMP 
depinde și FSH Vulcan. S-a 
întreprins ceva concret pen
tru slariații de acolo ?

— Da. Putem spune că aco
lo avem de pe acum realizări 
certe. Cu sprijinul organelor 
locale a fost amenajat un club 
propriu în cadrul căruia acti
vează deja un cineclub și un 
cerc foto. Sînt în curs de or
ganizare mii multe formații 
artistice.

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce alte acțiuni au 
prinse cu tinerii ?

— A fost inițiat

sudarea coleotivelor, pen- 
petrecerea în mod. util și 

organizat a timpului 
ș.a.m.d.

Ne adresăm din nou 
' șului Gheorghe Mitrea, 

a ne spune, între altele, dacă 
aceste inițiative ale comitetu
lui sindicatului sînt sprijinite 
și de alți factori.

— Ar trebui, în primul rînd, 
să fim sprijiniți de organiza
ția U.T.C. pe uzină. Din păca
te, acest sprijin nu e. deocam
dată pe măsura posibilităților 
existente. Noi mai intențio
năm să reluăm activitatea sta
ției de radioamplificare din 
uzină pentru a prezenta pro
grame zilnice. De asemenea, a- 
mintesc faptul că în cadrul uzi
nei există trei gazete de perete 
cu articole la zi, un chioșc de 
ziare intens solicitat, un pa
nou de popularizare a activită
ții turistice. Mai pot adăuga, 
în acest context preocuparea 
noastră de a distribui bilete la 
spectacolele 
trupelor aflate 
Petroșani.

— La

tru 
tru

cîte

liber

tovară- 
pentru

locate sau 
în turneu

ale 
în

fost între-

ale 
ați

, con
ți îmi 

cred că țoale aș- 
valoare de simbol : 

înțelegerii dato-

Mica publicitate
Petrovie Vasile dîn co

muna Stănești-Gorj, PIER
DUT doi cai, unul cu păr 
murg și stea în frunte, ce
lălalt păr negru, pintenog 
la trei picioare. Ofer re
compensă.

★
Pensionar intelectual sin-

sobră pen- 
Adresați 

Post res- 
Petroșani.

gur, caut femeie 
tru menaj ușor. 
Popescu Lumină, 
tant, municipiul

★
PIERDUT legitimație de 

serviciu eliberată de E. M. 
Paroșeni, pe numele Aga- 
che Cornel. O declar nnlă.

un concurs 
gen „Cine știe cîștigă” pe te
ma cunoașterii documentelor 
de partid, iar luna aceasta va 
debuta acțiunea de populari
zare a cunoașterii documente
lor Conferinței Naționale a 
partidului. O acțiune care a și 
început să dea roade este în 
curs de desfășurare la secția 
de turnătorie a uzinei și eg se 
intitulează „Să muncim și să 
trăim în chip comunist".

— In ce constă această ac
țiune ?

— Scopul ei, așa cum reiese 
și din titlu, este de a deter
mina ca fiecare grupă sindica
lă șă devină un nucleu de e- 
ducație comunistă. Intra obi
ectivele acestei acțiuni, pe ca
re treptat dorim să o extindem 
în toate secțiile uzinei, amin
tim îndeplinirea exemplară o 
sarcinilor de plan, folosirea 
integrală a capacităților de 
producție, întărirea disciplinei 
in muncă, participarea la acti
vitățile politice, cultural-edu
cative și artistice, folosirea 
tuturor formelor existente pen-

spectacole 
Teatrului „Valea Jiului" 
participat cu salariații uzinei 
anul acesta ?

— La două spectacole, în pri
ma jumătate a anului, organi
zate special pentru' noi. De g- 
semenea, Ia piesa „Omul pă
rtinitului” salariații noștri au 
cumpărat peste 100 de bilete. 
Ar fi necesar ca actorii tea
trului să vină din cînd în cînd 
în rîndul muncitorilor, să pre
zinte în pauza de masă scurte 
programe, într-un cuvînt, să se 
tacă mai mult cunoscuți.

Stăm acum de vorbă cu tov. 
Ion Stoicoiu, secretarul comi
tetului U.T.C. pe uzină.

— In discuțile purtate cu 
tiviștii pe linie sindicală, vi 
reproșat că nu contribuiți 
măsura posibilităților Ia reali
zarea unor acțiuni — cultural- 
educative șl artistice. Este a- 
devărat ?

— Dacă e vorba mai ales de 
activitățile artistice, este ade- ■ 
vărat. Noi am încercat, cu cî
teva luni în urmă să realizăm 
o brigadă artistică de agitație 
dar n-am reușit. Ceea ce am 
făcut însă a fost să sprijinim 
cp tineri talentați formațiile 
de la Casa de cultură. Acum.

ac- 
s-a 
pe

Minerul Moldova Nouă 0
O reușită acțiune
sportiv-distractivă

cu pionierii
Unitatea de pionieri de la ȘCOALA GENERALA 

\ NR. 4 PETROȘANI (comand ant-instructor: prof. IULIA 
! POP) a organizat, duminică, o interesantă ți în același timp 
î atractică acțiune sportiv-distractivă pentru pionieri, 
i mai ales că timpul frumos o impunea parcă cu necesitate.

Reuniți la școală, în jurul orei 9 dimineața, toți pio- 
; nierii au vizionat, timp de aproape două ore, un ciclu de 
! patru filme, referitoare la vizita tovarășului Nicolae 

Ceauțescu în țările africane.
La ora 11, a început marșul spre motelul „Gambrinus‘~, 

în jurul căruia s-a stabilit „decorul" potrivit pentru desfă
șurarea activităților în aer liber. De aici, au plecat spre 
pădurea Surduc „echipajele" care s-au întrecut în concursul 
de orientare turistică și tot aici a fost „scena" desfășurării 
jocurilor militare și aplicative. Cele două acțiuni paralele 
au fost conduse cu multă competență de prof. ANA COR
NEA și prof. MARIA VĂCARU, toți pionierii încadrîndu-se 
perfect în programul elaborat dinainte.

In același timp, la școală, pionierii claselor a Vil-a, în
drumați de prof. CONSTANTIN NICOLAESCU, s-au în
trecut în cadrul concursului „COMOARA ASCUNSA". Re
zolvarea problemelor de matematică și fizica,^ impuse de 
concurs, a condus spre locul unde era ascunsă „comoara 
(o pungă de bomboane).

Seara, după reîntoarcerea de la „Gambrinus", pionie
rii și-au manifestat fireasca dorință de a se mai organiza 
activități similare. y MOLODEȚ

i

i

POPICE

Jiul Petrila a pierdut la Tg.Mureș
abia în acest an, a pro- 
în prima divizie a cam-

Deși 
inovat — .... 
pionatului național de popice, 
echipa Jiul Petrila a reușit să 
se. clasifice — după trei etape 
— pe primul loc in seria (Vest) 
in care activează, înaintea u-in care activează, înaintea 
nor echipe cu vechi „state de 
serviciu" în primul eșalon al 
acestui sport.

. In cea de-a patra 
picarii petrileni s-au deplasat

etapă, po-

la Tg .Mureș, întîlnind echipa 
locală Voința. Scorul întîlni- 
rii: 5058 — 4879 p.d. în favoa
rea gazdelor. O înfrângere oa
recum așteptată (nu însă în 
ce privește proporția diferen
ței de scor!) care, oricum nu 
va afecta moralul reprezentan
ților Văii Jiului în întîlnirile 
viitoare.

Așteptăm redresarea!

ÎNVINȘI PE NEDREPT!
Fotbaliștii de la Știința au 

pierdut și jocul disputat la 
Moldova Nouă! Aceasta nu 
datorită faptului că adversarii 
ar fi fost mai buni, ci ca ur
mare a flagrantelor erori de 
arbitraj comise de Ștefan Bi- 
răescu din Timișoara, care, în 
repriza secundă, a anulat nu 
mai puțin de 3 goluri înscri
se de studenți și Ie-a refuzat 
acestora un penalty, la un 
henț în careu al unui apără
tor.

Jocul a fost echilibrat doar 
în prima repriză, cînd gazdele 
au înscris golul victoriei.

Repriza secundă aparține to
tal oaspeților, care se descur
că mai bine, pasează mult în 
teren, obligîndu-și adversarii 
să se apere supranumeric. Pre
gătirea fizică mai bună Ie per
mite studenților să fie mereu în 
atac, chiar

intuind pericolul, îlGazdele, 
retrag pe...- fostul student pe- 
troșănean Dobrescu din linia 
de mijloc pe postul de fundaș 
central, lingă ceilalți doi, prin
tre care și... alt fost echipier 
al Științei, Izvernaru, dar do
minarea studenților este din 
ce în ce mai insistentă.

In min. 67, Alexandroni pri
mește o pasă înapoi, de Iîngă 
linia de poartă, și înscrie dar, 
stupoare, arbitrul acordă... of
said ! Tot pentru aceeași ima
ginară infracțiune, în min. 75, 
lui Faur i se refuză golul în
scris, deși acesta a pătruns 
printre apărătorii adverși...

In min. 83, cînd dominarea 
studenților este tot mai puter
nică, o minge centrată de Da
vid este respinsă de portarul 
advers în pieptul lui Zăvălaș 
și de aici în poartă, dar arbi
trul acordă... fault La portar.și cu apărătorii.

în campionatul județean
Mai intîi, 

rezultatele înregistrate în eta
pa a 7-a a campionatului: Mi
nerul Vulcan — Parîngul Lo
nea 1—1 ; Minerul Uricani — 
Preparatorul Lupeni 3—0 ; Pre
paratorul Coroești — Streiul 
Baru 5—3 ; Utilajul Petroșani 
— Energia Petroșani 2—1 și 
Minerul Aninoasa — Prepara
torul Petrila 3—0 (neprezen-
tare).

Rememorarea rezultatelor și 
includerea acestora în clasa
mentul seriei ne favorizează " 
cîteva reflecții.

Liderul campionatului, Mine
rul Vulcan, deci, după par
tida... încă neterminat?. (sol
dată cu întreruperea fortuită 
șî molestarea arbitrului Bar
na — „caz” aflat în discuția 
comisiei județene de fotbal)

sedeși nici un adversar nu 
găsea în preajma lui, pentru 
ca peste două minute să.refu
ze o lovitură de la 11 m. ce se 
impunea categoric...

Profitând de faptul că stu
denții sînt cu toată echipa în 
atac, gazdele inițiază, în min. 
88, un contraatac și sînt pe 
punctul de a majora scorul 
dar Bogheanu rezolvă prompt 
situația, anulînd o diferență 
care n-ar fi fost conformă cu 
situația de pe teren.

In „misiunea” sa de 
riza gazdele, arbitrul 
răescu a fost ajutat de 
cu și infirmat de M. 
nov toți din Timișoara. Forma
ția Științei : Bogheanu — Riș- 
cuța, Zăvălaș, Rusu, Burnete 
— Nădășan, Grizea, Bîtea (Fa
ur, min. 55) — David, Ștefan, 
Alexandroni.

I. GEORGESCU

etape,
de fotbal

să recapitulăm de la Petrila, n-a reușit, aca
să, să învingă pe principala 
sa contracandidată la șefie, e- 
chipa Parîngul Lonea. Așa cum 
prevedeam anterior, formația 
loneană manifestă o vădită as
cendență de formă, concreti
zată în rezultate relevante. 
..Egalul” obținut la Vulcan — 
meritoriu și înregistrat în ur
ma unei partide caracterizată 
în primul rînd prin sportivi
tate, datorată în mare parte 
și arbitrajului competent pres
tat de A. Dobner — relansea" 
ză echipa cîștigătoare a cam
pionatului de anul trecut în 
lupta pentru titlu.

Meciurile Preparatorul Coro- 
ești — Streiul Baru și Mine
rul Uricani — Preparatorul 
Lupeni s-au soldat cu rezulta
te normale, firești. Au cîștigat.

12,05 Biblioteca pentru .toți;Oalendar
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Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,02. 
trecute din 'an — 308. 
rămase —- 57.

6,57
Zile
Zile

Incidentul; VULCAN : Adio 
domnule Chips; LUPENI — 
Muncitoresc: Parada circu
lui ; Cultural: Trei din Vir
ginia.

Radio
EVENIMENTE

populare; 17,45 Din creația lui 
ion Vasilescu; 18,00 Orele scrii; 
20,00 înfăptuim hotăririle 
ferinței Naționale a P.C.R. 
Zece melodii 
Consemnări de 
20,50 Ea hanul 
Moment poetic, 
simodo; 21,30 , „
lor; 22,00 Radiojurnal: 22,30 Ex
pres 
știri;
nă»

melodii;
0,03—4,00

Con-
20,10 

preferate; 20,45
Radu Enescu;
melodiilor; 21,2.5 
Salvatore Qua- 

llevista șlagăre-

24,00 Buletin <le 
Estrada noctur- '

12,50 Telejurnal;
16,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiaza. Emisiune în 
limba germană;
Ritm, tinerețe, dans;
Medalion Aurel Vlaicu;
1001 de sori;

a favo- 
Șt. Bi- 
V. VÎI- 
Bogda-

cum era de așteptat, gazdele.
■ Surprinde, oarecum, victoria 
Utilajului Petroșani (după ca
tegorica înfrîngere de la Lo
nea) asupra ambițioasei echi
pe Energia Paroșeni, care, ast
fel, a cedat uh ioc (3), în cla
sament în favoarea Minerului 
Aninoasa.

Dar. cel mai mult surprin
de....... supărarea" nejustificată
a unei echipe care, în ultimii 
ani, a animat întrecerea „ju- 
dețenelor". Este vorba despre 
Preparatorul Petrila. Dincolo 
de faptul că am dori să știm 
ce se întîmplă aici, în aceas
tă asociație sportivă —- unde 
treburile' „mergeau”, în orice 
caz, peste nivelul acceptabilu
lui —, ce fiămîntări lăuntrice 
macină această echipă, soli
cităm comisiei județene de fot
bal să nu trateze drept o ne- 
prezentare oarecare lipsa din 
teren, la Aninoasa. a echipei 
din Petrila. care aduce prea 
mult cu o... sfidare Ia adresa 
competitivității, a spiritului de 
echitate sportivă, e un „afront” 
direct Ia adresa conducerii 
mișcării sportive din munici
piu.

Reamintim acestei comisii că, 
Ia ultima ședință a comisiei 
municipale de fotbal, inițiată 
de C.M.E.F.S. în care au fost 
puse în discuție tocmai aba
terile din ultimul timp săvîr- 
șite în campionatul județean, 
seria Valea Jiului, nu a par
ticipat nici lin reprezentant 
al clubului petrilean

G RIGOR E CONSTANTIN din 
nuia să confunde magazinele 

sonală. Inlr-o zi s-a „autoser
nou în cadrul 
natura celor 
vom căuta să 

mai mult acti-

după vtuicea tovarășului Au
rel Slăbii în uzina noastră, se 
simte un suflu 
activităților de 
amintite și noi 
sprijinim mult
unile cultural-educative și ar
tistice ale sindicatului - și să 
realizăm și noi înșine astfel 'le 
acțiuni.

Intr-adevăr, din scurtul dia
log de mai sus cu secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină, 
precum și cu tovarășii Dumi
tru Boța, secretarul comitetu
lui de partid pe uzină și ing. 
Gheorghe Olariu, directorul u- 
zinei, a reieșit că de la 1 sep
tembrie, odată cu venirea in 
uzină a unui cadru cu înde
lungă experiență pe linia ac
tivităților sindicale, se poate 
vorbi de o activitate cultural- 
educativă, și .artistică mult mai 
susținută în această întreprin
dere. Aceasta este, de ‘ ’
și părerea 
mat-o noi 
realităților 
exprimăm 
rajul"
U.U.M.P. se va concretiza în 
scurt timp în realizări din ce 
în ce mai semnificative și mai 
substanțiale pe măsura tradiți
ilor și a posibilităților e- 
xistente aici. De asemenea, 
ne exprimăm speranța că ve- 

' chiul sediu al clubului U.U.M.P. 
va fi predat uzinei pentru ca 
activitatea cultural-educativă 
și artistică din cadrul acestei 
întreprinderi să-și recapete ca
drul care i se cuvine.

altfel 
pe care ne-am for- 
în urma cunoașterii 
la fața locului. Ne 
speranța că „dema- 

bun care există la

© 1903 — S-a născut
compozitorul Ion Vasilescu 
(m. 1960) © 1946 — A fost 
creată Organizația Națiuni
lor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură, UNESCO.

FI E
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Baladă lui Gable Ho
gue ; Republica : Pădurea 
pierdută ; PETRILA: Meri
dianul zero ; LONEA — Mi
nerul : Evadare din planeta 
maimuțelor; ANINOASA :

PROGRAMUL I: 6,00 Muzica 
și actualități; 7,00 Radiojurnal: 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Mio
rița. Creații și creatori populari: 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Pa
gini din opereta „Culegătorii 
de stele" de Florin Comișel; 
10,20 Piese instrumentale; 10,30 
Emisiune muzicală de la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Cîntă Mlliai Constantines- 
cu; 11,15 Radioclub turistic; 
11,35 Mărire fie, patria mea — 
montaj de cîntcce și versuri; 
12,00 Discul zilei: Dova; 12,15 
Recital de operă Nicolae Flo
rei; 12,30 Intllnlre cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,30 
ItadlodivertLsmcnl muzical; 15,00 
Buletin de știri; 16,00 Radiojur
nal; 17,00 Știința, telmică, fan
tezie; 17,25 Drag îmi c cu mîn- 
dra-n Joc — cintece și jocuri

T. V.
9,03 Deschiderea emisiunii. 

Telex:

9.05 Vetre folclorice, 
comuna Flămlnzi, 
Botoșani;

9,20 A fost odată 
tă... „Prințesa

9,SO De vorbă cu

Universitatea Tv.;

Selecțiuni din emisiunea 
„Portativ ’72";

10,05

10,45

11,00

Azi,...... in. 
județul

nicioda-ca 
Păuni}»"; 

gospodinele;

Comentariu Ia 40 do ste-’ 
mc: județul Constanțaj

Capodopere, ale muzicii 
niversale;

U'

18,15
19.00
19,20

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

30,00 „Făptura 
trăiască", 
dragoste

20,15 Telc-enciciopedla;

21,00 Film serial „Mannix". Epi
sodul „Capitolul clicie";

21.50 Hai să cîntăm : Hai să
dansăm ! — spectacol mu
zical: .

ta in stih o să 
Din poezia de 

a lumii;

22,4U Telejurnal;

22,53 Săptămîna sportiv».
Baschet masculin: Dinamo 
București — Knorr Stars- 
honka Tapiola (Finlanda). 
in Cupa campionilor euro
peni (repriza a n-a), 
înregistrare de la sala Di
namo.

■*

Tn clasament, după
7-a. conduce echipa

Petrila, recidivist, obiș- 
cu proprietatea sa per- 

'f*e> sonală. Intr-o zi s-a „autoservit" din magazinul ali
mentar tir. 4 Petroșani, cu două sticle de coniac „Tomis" pe 
care le ascunsese în buzunare. Personalul magazinului a ob
servat, iar acum susnumitul își ispășește pedeapsa cu 2 ani 
închisoare timp în care poate medita la propria sa com
portare.

Arțăgos și răzbunător din fire, ȘTEFESC NICOLAE, 
domiciliat în Vulcan-P aroșeni, purta de multă vreme 
dușmănie Iui S. V. Ca să-și dovedească curajul a 

dat foc la finul „dușmanului" produeîndu-i pagube însem
nate. La intervenția vecinilor și a pompierilor, incendiul a 
fost stins. Isprava a fost „răsplătită" cu 8 luni de închisoare 
după care sperăm să-l treacă orice sentiment de dușmănie 
și dorință de răzbunare.

BENȚA SOFIA și R1PA IOAN erau „căsătoriți" neo
ficial, avînd domiciliul în Petroșani. Nefiînd nici li
nul în cîmpul muncii și trebuind totuși să mănînce, 

au găsit Ia îndemînă păsările vecinilor pe care B. S. Ie 
fura, iar „colaboratorul" său Ie vindea procurînd astfel aii- 
mente, băutură și țigări. BENȚA SOFIA a ajuns la perfor
manța de 9 furturi (găini, rațe, 
după care s-a convins că Rîpă 
4 ani închisoare pentru furt.

Nici R. I. n-a ajuns însă 
un an și două luni închisoare

curci, în total 32 de bucăți) 
a dus-o pe... rîpă ; adică la

raai bine. Hind condamnat la 
pentru tăinuirea furturilor.

Fostul șei al centrului intercooperatist pentru valori
ficarea produselor agricole Petroșani, DANCIU 
CONSTANTIN, preda mărfurltc vînzătorilor pe bază 

de note de livrare. Aceștia depuneau sumele pe baza mone
tarelor șefului, care avea obligația să le depună zilnic Ia 
oficiul P.T.T.R. El și-a însușit din gestiune suma de 12 48(1 
lei. Exemplul șefului a fost urmat și do merceologul CO- 
RICI IFRIM NICOLAE care și-a însușit suma de 8 675 lei. 
La fel cu cei dof, gestionarul CORNOIU GHEORGHE a a- 
vnt lipsă după inventarul făcut, suma de 5 600 lei.

Tn urma delapidărilor săvîrșite, toți trei și-au primit pe
deapsa cuvenită: Dancin Constantin 3 ani închisoare, iar 
ceilalți cite 2 ani fiecare.

Nicolae GHERGHIN 
judecător

MICȘORAREA COSTURILOR
LA CAPITOLUL MATERIALE

(Urmare din pag» î)

incursiune făcută împreună cu 
maistrul CONSTANTIN MI- 
HĂESCU și cu șeful de echi- 
pă-dulgheri FRANCISC BAJO 
la punctul de lucru Aeroport 
VI din Petroșani ne-a edificat 
asupra unor interesante posi
bilități de evitare a risipei, de 
obținere a economiilor.

Dacă Ia centrala termică, un
de lucrările au ajuns la cota 
finală, grija pentrn lemn era 
manifestă, fiecare bucățică de 
lemn fiind stivuită și sub su
pravegherea permanentă a u- 
nor muncitori care lucrează 
aici zi-noapte, nu același lu
cru se observă și la fundați-, 
ile noilor blocuri pentru care 
s-au atacat lucrările. Stive ex
puse în imediata apropiere a 
unor blocuri de locuințe nu e- 
rau supravegheate îndeaproa
pe, iar noaptea punctul de lu
cru, extins pe un perimetru 
larg, paza nu poate îi asigu
rată, astfel că materialul este 
supus înstrăinării. Păstrarea 
acestor materiale este la fel 
de importantă ,ca și eforturile 
care se depun pentru econo
misire, această clin urmă preo
cupare fiind prezentă la 
joritatea echipelor, așa 
ne-au convins cuvintele 
Iui de echipă sus numit,
făcut cu echipa și vom- face 
în continuare economii, prin 
felurite metode. La operația 
de sprijinire a cofrajului fo
losim bile sparte (mult mai 
ieftine — n.n.) în loc de du
lapi, seînduri și panouri eca- 
risate. Dar pierdem în schimb 
același lemn prețios, așezîn- 
du-I drept potecă pentrn roa
be ori la rampele de descăr
carea betonului. Am începui 
să primim în acest scop tablă 
metalică, așa îneît acum s-a 
născut o nouă posibilitate de 
a economisi lemnul — un ma
terial deficitar în

: țării, să-l păstrăm 
Lemnul — se zice
e de aur, de aceea cerem șî 
betoniștilor care îi taie une
ori fără milă, ca și șoferilor 
care nu se siiesc să-I calce și 
să-l rupă sub pneurile mași
nilor, aceeași grijă. Trebuie 
să-I păstrăm mai bine, pentru 
că e al nostru. La fel. e ne

in 
să

de

așa 
nti-I

eco- 
p ro

și

cesar să-l îngrădim 
mod ca cei din afară 
poată sustrage".

Acestor posibilități 
nomislre a materialelor
prii punctelor de lucru 
șantierelor li se pot adăuga 
altele noi, prin îmbunătățirea 
întregii activități desfășurate 
de șantiere și a beneficiaru
lui. Așadar se impune — așa 
cum preciza tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în raportul ex
pus la Conferința Națională 
din acest an — O ATENȚIE 
DEOSEBITA DIN PARTEA 
NOASTRĂ A CONSTRUCTO
RILOR PENTRU ÎMBUNATA-

ȚIREA ORGANIZĂRII MUN
CII, GOSPODĂRIREA JUDICI
OASA A MATERIALELOR.. . 
REDUCEREA SUBSTANȚIALA 
A CONSUMULUI DE METAL... 
INTENSIFICAREA ACȚIUNII 
de diversificare a sortimente
lor do materiale de construc
ții și de folosire a înlocuito
rilor". Toate acestea în scopul 
micșorării consumului de ma
teriale — cu pondere însem
nată în totalul cheltuielilor a- 
fectite —, mijloc eficace pen
tru rentabilizarea economică 
a activității Grupului de șan
tiere „Valea Jiului" Petro
șani.

Statia dft cercetări>

pentru securitate minieră•visit

ma- 
cuni 
șefu- 
„Am

economia 
mai bine, 
la noi —

etapa a turului 
partidele.- Parîn-

cu cite 5 puncte

etapa a
Minerul 

Vulcan, cu 12 puncte, urmată 
de Parîngul Lonea, cu 9 punc
te și Minerul Aninoasa, cu 8 
puncte. Pe ultimele două 
locuri continuă, să rămînă Pre
paratorul Coroești și Utilajul 
Petroșani — 
fiecare.

Penultima 
programează 
gul Lonea — Energia Paroșeni ; 
Streini Baru — Utilajul Petro
șani : Preparatorul Lupeni — 
Preparatorul Coroești; Prepa
ratorul Petrila — Minerul U- 
ricani (1?) ; Minerul Vulcan — 
Minerul Aninoasa.

Petroșani
ANUNȚĂ

»

s irnbătă 11 noiembrie 1972,

4

■
a

ora 7, va

ține concurs (examen) pentru

următoarelor posturi vacante

inginer principal 
inginer 
tehnician principal 
artificier 
electrician 
lăcătuș 
fochist
zugrav

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
de l egea nr. 12/1971 șî H.C.M. 914/1908.

Informații suplimentare se pot obține de

ocuparea
4

!

f
*

i

cele prevăzute

la biroul per
sonal al S.C.S.M. Petroșani, str. Dr. Petrii Groza nr. 32-34.
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Rolul O.N.U
semnificații ale

propunem
României

începînd din a doua jumă
tate a lunii septembrie, Adu
narea Generală a O.N.U. își 
desfășoară dezbaterile celei 
de-a 27-a sesiuni. Evenimentul 
suscită atenția opiniei publi
ce, care așteaptă din partea 
Națiunilor Unite o contribu
ție mai importantă la rezol
varea numeroaselor și diver
selor probleme internaționale.

Creată cu aproape trei de
cenii în urmă cu scopul de a 
acționa pentru satisfacerea 
aspirațiilor de pace și securi
tate ale popoarelor, organiza
ția a jucat un rol incontes
tabil în viața internațională, 
preocupîndu-se de destinde
re, de procesul de eliberare 
a popoarelor de sub domina
ția colonială, stimulînd coo
perarea între state în nume
roase domenii, 
timp, este evident 
tatea O.N.U. nu a 
de deficiențe, de 
uni, că organizația 
tat limite în privința capaci
tății de a acționa în favoa
rea obiectivelor sale. Princi
piile înscrise în Cartă, do
cumentul fundamental al 
O.N.U., nu sînt întotdeauna 
respectate în relațiile dintre 
state. Mai există în lume fo
care de tensiune și conflicte 
armate. Costisitoarea cursă a 
înarmărilor și, îndeosebi, pe
ricolul nuclear nu au fost e- 
liminate. Colonialismul nu a 
fost lichidat. Persistă și se 
agravează decalajul dintre ță
rile dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare. Multe dintre 
hotărîrile Organizației Nați
unilor Unite, adoptate în con
formitate cu țelurile și prin
cipiile Cartei, nu au fost rea
lizate sau au fost îndeplinite 
numai parțial. Spre exempli
ficare, putem aminti că, deși 
în privința situației din Ori
entul Apropiat atît Consiliul 
de Securitate, în noiembrie 
1967, cît și Adunarea Gene
rală, în decembrie 1971, au 
adoptat rezoluții apreciate ca 
oferind baza 
tensiunea din 
îndepărtată.

Amploarea 
problemelor ce se pun lumii 
contemporane reclamă tot 
mai mult sporirea contribuți
ei O.N.U. la soluționarea a- 
cestor probleme, îmbunătăți
rea eficienței activității sale. 
Intr-un interviu recent, se- 

Scretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, se arăta con

In același 
că activi- 

fost lipsită 
imperfecți- 
a maniîes-

unei rezolvări, 
zonă nu a fost

și multitudinea

știent de necesitatea afirmă
rii constante și eficiente a 
organizației ca factor activ în 
promovarea destinderii, sesi
zând, totodată, interdepen
dența între prestigiul și au
toritatea morală a Națiuni
lor Unite și capacitatea lor 
de a contribui efectiv la 
atenuarea și eliminarea ten
siunilor. Declarațiile secreta
rului general veneau, astfel, 
să ilustreze preocuparea atît 
a opiniei publice internațio
nale cît și a numeroși fac
tori de răspundere pentru 
necesitatea ca, în satisface
rea aspirației popoarelor spre 
pace, securitate și coopera
re, Organizația Națiunilor U- 
nite să aibă un aport cît 
mai mare.

Pornind tocmai de la ast
fel de considerente. Româ
nia a propus ca actuala se
siune a Adunării Generale 
să dezbată ca o problemă im
portantă și urgentă punctul 
intitulat „Creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea și în
tărirea păcii și securității 
internaționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate nați
unile, în promovarea norme
lor dreptului internațional în 
relațiile dintre state”.

După părerea guvernului 
român, creșterea rolului 
O.N.U. în viața internaționa
lă presupune, pe lîngă ur
mărirea consecventă a obi
ectivelor fundamentale, îm
bunătățirea activității organi
zației. Este necesar ca O.N.U. 
să-și realizeze deplina uni
versalitate, să asigure repre
zentarea judicioasă 
lor membre în 
sale, să permită 
tuturor statelor, 
plinei egalități, 
rea problemelor 
hotărîrilor. 
gajamentelor asumate 
Carta O.N.U., aplicarea ho
tărîrilor și recomandărilor 
trebuie să devină legea de 
conduită a tuturor statelor 
membre ; aceasta pentru că 
eficacitatea organizației de
pinde, în 
atitudinea 
de voința 
în cadrul 
rezolvarea problemelor 
interes comun, de a-și înde
plini obligațiile decurgînd 
din Cartă, de a respecta de
ciziile și recomandările a- 
doptale.

MIHAI MATEI

guvern chilian industriei■

a state- 
organismele 
participarea 

pe baza de- 
la dezbate- 

și adoptarea 
îndeplinirea an- 

prin

ultimă instanță, de 
statelor membre, 
lor de a conlucra 

organizației pentru 
de

O rezolufie a Adunării Generale
a O.N.U. care condamnă
colonialismul și apartheidul

NAȚIUNILE UNITE 3 (A-
gerpres). — Adunarea Gene
rală a O.N.U. a . adoptat, joi, o 
rezoluție prin care este sus
ținută „lupta pe . care o duc 
popoarele coloniale pentru 
a-și exercita dreptul lor la au
todeterminare și independen
tă". Prin termenii acestei re
zoluții, Adunarea Generală 
condamnă politica urmată de 
țările colonialiste care impun 
teritoriilor aflate sub domina
rea lor „regimuri nereprezen
tative și constituții arbitrare", 
cerînd statelor membre ale 
O.N.U. să înceteze ajutorul 
dat guvernelor portughez, 
sud-african și regimului rho- 
desian. De asemenea, docu
mentul relevă necesitatea ca 
autoritățile colonialiste să-și

in-retragă imediat bazele și 
stalațiile militare de pe teri
toriile ocupate. O altă rezo
luție adoptată cere secretaru
lui general să organizeze, la 
Oslo, în 1973, o conferință in
ternațională „pentru susține
rea victimelor colonialismului 
și politicii de apartheid din 

i, a 
către 
orga- 
înce- 
„Ziua 
„unei 

cu 
sub jugul 

Africa de Sud, 
Și

Africa de Sud". Totodată, 
fost adoptată o chemare 
toate guvernele privind 
nizarea, în fiecare an, 
pînd de la 25 mai — 
Eliberării Africii" — a 
săptămîni de solidaritate 
popoarele aflate 
colonial din
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, care luptă pen
tru independență, libertate și 
egalitate în drepturi".

ex-
au. 
co- 
di- 
ce-

a fost înaintat Adunării Ge
nerale pentru a fi ratificat, 
urmărește punerea în aplica
re a programului formulat în 
cadrul 
Unite 
șurată 
holm.

De

Conîerinței Națiunilor 
asupra mediului, desîă- 
în luna iunie, la Stock-

a O.N.U. a- 
din Orientul

Comandamen- 
din Libia 

decret 
seara de 

informa- 
• parțială 

la 16 
agenții- 
United

@ Joi seara, a luat sfîrșit 
la Damasc reuniunea Consi
liului pentru probleme de po
litică externă al Confedera
ției Republicilor Arabe. Timp 
de două zile, miniștrii de 
teme ai țărilor membre 
abordat probleme privind 
ordonarea reprezentărilor 
plomatice și consulare ale
lor trei țări și concertarea 
atitudinii delegațiilor acestor 
state în cadrul dezbaterilor ce 
urmează să aibă loc în Adu
narea Generală 
supra situației 
Apropiat.

@ Consiliul 
lului Revoluției
a procedat, printr-un 
dat publicității joi : 
Agenția libiana de 
ții, la o remaniere 
a guvernului format 
iulie 1972 — anunță 
le France Presse și 
Press International.

Potrivit decretului,
El Hamidi preia protocolul 
afacerilor interne, condus pî- 
nă în prezent de Abdel Mou- 
eim El Houi. De asemenea, Ab
del Karim Fathalla a fost nu
mit ministru al planificării, în 
locul lui Eissa El Keblawi, 
iar Abdel Majid El Jaoud a 
fost însărcinat cu conduce
rea Ministerului Agriculturii 
și mediului înconjurător.

@ Comitetul economic@ Comitetul economic și 
financiar al Națiunilor Unite 
a adoptat o rezoluție prin ca
re se constituie un secreta
riat și un consiliu de condu
cere în problemele mediului 
înconjurător. Proiectul care

asemenea, Comitetul a 
adoptat o rezoluție prin care 
ziua de 5 iunie va fi sărbăto
rită în fiecare an ca „Ziua

R.D.
Teste de analize 
pentru verificarea 
tății de funcționare a muș
chilor inimii la animale, Ia 
centrul de cercetări al Uni
versității Humboldt din Ber
lin. Cercetările se fac pen
tru lămurirea factorilor ca
re duc la tulburări ale ini
mii și la găsirea unor tra
tamente adecvate.

In loto : 
biologice 

capaci-

Trudeau
va rămîne

la conducerea
guvernului 
canadian

OTTAWA 3 (Agerpres). 
Conform ultimelor 
privind rezultatele 
parlamentare din 
partidele liberal și 
tor-progresist au obținut fie
care cite 100 mandate, Parti
dul Nou Democrat —30, Parti
dul creditului social — 14, iar 
candidații independenți — 2 
mandate.

In cursul unei conferințe de 
presă, liderul liberal, Pierre 
Elliott Trudeau, a anunțat că 
va rămîne la conducerea gu
vernului, solicitînd un vot de 
încredere din partea noului 
Parlament, vot care ar urma 
să aibă loc, cel mai devreme, 
la începutul lunii decembrie. 
Premierul canadian a precizat 
că guvernul liberal continuă 
să-și desfășoare activitatea cu
rentă și nu va solicita 
facă parte din cabinet 
te formațiuni politice, 
nalizînd cauzele insuccesu
lui în recentele alegeri, în 
care partidul său a pierdut 46 
de mandate, în timp ce Parti
dul conservator, de opoziție, 
a cîștigat 37, premierul Tru
deau a declarat, după cum 
transmite agenția France Pres
se, că „Scrutinul de luni a a- 
rătat că- un considerabil 
măr de canadieni nu a 
satisfăcut de activitatea 
vernului în cursul . ultimilor 
patru ani și jumătate". Fără 
a da precizări, el a anunțat 
că va fi propus un ansamblu 
de măsuri fiscale și bugeta
re, în vederea ameliorării si
tuației economice a țării.

precizări 
alegerilor 

Canada, 
conserva-

să 
al- 
A-

nu- 
fost 
gu-

lice din Laos, a cerut Statelor 
Unite să pună capăt războiu
lui de agresiune împotriva 
haosului. imixtiunii și inter
venției militare, să respecte 
suveranitatea, independența, 
neutralitatea, unitatea și in
tegritatea teritorială a țării, 
dreptul poporului laoțian la 
autodeterminare.

SANTIAGO DE CHILE 3 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: Președin
tele Republicii Chile, Salva
dor Allende, a anunțat, joi 
seara, componența noului gu
vern al țării, din. care fac 
parte reprezentanți ai partide
lor Frontului Unității Popu
lare, președintele Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii 
(C.U.T.), precum și reprezen
tanți ai forțelor armate chi
liene. Portofoliile afacerilor 
externe și apărării naționale 
sînt deținute, în continuare, 
de Clodomiro Almeyda și, 
respectiv, Jose Toba. In func
ția de ministru de interne a 
fost numit generalul Carlos 
Prats, comandantul șef al ar
matei. Alți doi reprezentanți 
ai forțelor armate, generalul 
de aviație Claudio Sepulveda 
și contraamiralul Ismael Huer
ta, au preluat portofoliile mi
nelor și, respectiv, lucrărilor

„Europa occidentală luptă
împotriva inflației“

Inflația și 
toacelor de a 
țin capul de 
britanică. Trebuie însă 
ne amintim că problemele 
noastre inflaționiste nu, sînt 
unice: toate celelalte 
vest-europene se află 
tualmente în fața unor 
cultăți similare. Astfel, 
tul vieții în R. F. a 
maniei a continuat să creas
că, ajungînd la un nivel a- 
nual de aproape 6 la sută, 
ceea ce nu este departe de 
nivelul din Marea Britanie, 
deși în cazul R. F. a Ger
maniei faptul este cu mult 
mai surprinzător avînd în 
vedere antecendentele de 
stabilitate monetară.! De alt
fel, majoritatea celorlalte 
țări membre ale Pieței co
mune sînt confruntate de 
rate înalte de creștere a 
prețurilor.

In ultimele luni, situația 
pare să se fi agravat în în
treaga Piață comună. In ra
portul său publicat in lu
na septembrie, Comisia 
C.E.E. de la Bruxelles a 
apreciat că ritmul de creș
tere a prețurilor va atinge 
în acest an un nivel situat 
între 5 și 6 la sută, în toa
te statele membre ale Pie
ței comune. Raymond Barre, 
însărcinat din partea Comi-

căutarea mij- 
o combate de- 
afiș în presa 

să

țări 
vir- 
difi- 
cos- 

Ger-

siei cu problemele economi
ce, a pronosticat că, anul 
acesta, creșterea prețurilor 
va atinge 6 la sută în ma
joritatea țărilor membre ale 
Pieței comune și că, dacă 
se ia ca bază de calcul ten
dința actuală, s-ar putea să 
depășească 7 la sută.

Din presa 
străina

In prezent, guvernele 
vest-german și italian, de 
pildă, acordă o mai mare 
prioritate politicii de stimu
lare a economiei, decît sta
bilității prețurilor, în timp 
ce Franța, Belgia și Olan
da și-au păstrat un ritm 
înalt de creștere economi
că, încercînd să contracare
ze simultan inflația. 0 re- 
orientare radicală nu poate 
fi așteptată în situația în 
care Olanda și R. F. a Ger-, 
maniei se află în fața ale
gerilor legislative, în noiem
brie, iar Franța în primăva
ra anului viitor.

In mod inevitabil, așa 
cum a subliniat și R. Barre, 
atitudinea fiecărei țări va 
constitui factorul determi
nant în lupta pe planul în
tregii comunități împotriva 
inflației. Dar, în același 
timp, devine din ce în ce 
mai vizibil faptul că eco
nomiile țărilor membre ale 
Pieței comune sînt expuse 
influențelor externe, în spe
cial pe frontul monetar, 
ceea ce a determinat să se 
încerce elaborarea unui pro
gram comun de acțiune.

Ar fi nerealist să se pre
supună că un astfel de pro
gram ar putea să ofere un 
remediu imediat; problemele 
economice și sistemul poli
tic al fiecărei țări membre 
ale Pieței comune sînt prea 
diferite pentru a admite so
luții simple și un număr de
terminat de opțiuni politi
ce, cum ar fi o politică co
munitară a veniturilor sau 
o înghețare a prețurilor, a- 
cestea trebuind să rămînă 
în competența guvernelor 
naționale. Coordonarea con
trolului fiscal și a politicii 
monetare ar putea contri
bui, poate, la stabilirea u- 
nei uniuni economice și 
monetare, dar acest lucru ar 
cere timp.

(„The financial Times")

publice. Președintele Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii din 
Chile, Luis Figueroa, a fost 
numit ministru al muncii 
prevederilor sociale.

Cu prilejul ceremoniei 
depunere a jurămîntului 
către noul guvern, președin
tele republicii, Salvador Allen
de, a subliniat sarcinile nou
lui cabinet.

După ce a elogiat eforturi
le oamenilor muncii și ale ti
neretului, care au asigurat 
funcționarea unităților indus
triale, acționînd unitar pentru 
a zădărnici intenția de para
lizare a întreprinderilor de 
către reacțiune, Salvador Al
lende a expus obiectivele 
principale ale noului cabinet. 
El trebuie — a afirmat .pre
ședintele Allende — să asi
gure normalizarea imediată a 
situației interne, asigurarea 
respectării normelor legale, 
înlăturarea daunelor pe care 
le provoacă greva ilegală a 
proprietarilor de camioane și 
asigurarea ordinii economice. 
Totodată, guvernul are misiu
nea de a contribui la unirea 
forțelor patriotice ale țării 
pentru a putea înfrunta agre
siunea din exterior a compa
niilor multinaționale, de a a- 
sigura garantarea condițiilor 
necesare schimbărilor structu
rale, concomitent cu 
rea democrației și 
față de încercarea 
împiedica realizarea 
parlamentare, de la 
anului viitor. In martie 1973, 
a spus președintele Allende, 
în Chile vor avea loc alegeri 
pentru Congres și poporul va 
putea să-și exprime voința pe 
calea urnelor, fără ca nimeni 
și nimic să-I poată împiedica.

Mihai Florescu,
și

de 
de

respecta- 
libertății 

de a se 
alegerilor 
începutul

O CUVÎNTARE A
BONN 3 Trimisul special A- 

gerpres, V. Crișu, transmite: 
Ministrul de externe al R.F.G., 
Walter Scheel, a subliniat, în- 
tr-o cuvîntare rostită la Due
ren, importanta pe care gu
vernul vest-german o acordă 
reuniunii de la Helsinki 
vederea convocării unei
ferinfe ’ general-europene pen
tru securitate și cooperare.

în 
con-

în Bulgaria
SOFIA 3 — Corespondentul 

Agerpres Constantin Amari- 
ței transmite: Vineri, Mihai 
Florescu, ministrul industriei 
chimice din tara noastră, a- 
flat în vizită de lucru în Bul
garia, a fost primit de Tano 
Țolov, prim-vicepreședipte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, cu care a avut o 
discuție privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării în 
domeniul industriei chimice 
și cu privire la cooperarea 
tehnico-științifică.

Primirea și discuțilie au de
curs într-o atmosferă | caldă, 
prietenească. La primire a 
participat Hristo Panaiotev, 
ministrul industriei grele al 
Bulgariei. A fost prezent Ni- 
colae Blejan, ambasadorul Ro
mâniei la Sofia.

Incidente 
în Irlanda

3 (Agerpres). —• 
de Nord s-au pro-

Convorbirile
Kohl Bahr

BERLIN 3 (Agerpres). — 
Michael Kohl, secretar [de stat 
la Consiliul de Miniștrii al R.D. 
Germane, și Egon Ba[hr, se
cretar de stat la Cancelaria 
Federală a R.F. a Germaniei, 
au continuat, joi, la Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane, 
convorbirile privind încheie
rea unui tratat asupra baze
lor relațiilor dintre cele do
uă state.

LUI W. SCHEEL
Potrivit concepției formula

te de Scheel, conferința ar 
trebui să decurgă în trei fa
ze. In prima fază, miniștrii de 
externe ar urma să stabileas
că sarcinile și țelurile confe
rinței și să formeze o' serie 
de comisii. Activitatea aces
tor comisii ar reprezenta a 
doua fază. In timp ce a treia 
fază ar urma să fie o confe
rință la nivel înalt.

violente 
de Nord

Deschiderea „Tîrgului asiatic 
internațional** la Delhi

DELHI 3 (Agerpres). — In 
capitala Indiei s-a deschis, vi
neri, cel de-al treilea „Tirg 
asiatic international", manifes
tare la care participă 47 de 
țări de pe cinci continente, 
precum și diferite firme co
merciale. Tîrgul marchează și 
împlinirea a 25 de ani de la 
proclamarea independenței In
diei.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, premierul indian, Indi
ra Gandhi, a relevat succese
le obținute de tara sa în dez-

voltarea economiei. Ea a sub
liniat importanta tehnologiei 
avansate pentru progresul ță
rilor în curs de dezvoltare, a- 
rătînd că Tîrgul de la Delhi 
va contribui la dezvoltarea 
relațiilor economice dintre a- 
ceste tari, la lărgirea înțele
gerii și colaborării între po
poare.

Președintele Indiei, V. V. 
Giri, și secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, au a- 
dresat participanților mesaje 
de s-alut.

Noi bombardamente 
ale aviației și marinei 

americane asupra 
R. D. Vietnam

@ Președintele Braziliei, E- 
milio Garrastazu Medici, a 
anunțat punerea în aplicare, 
începînd din 1973, a unui vast 
plan de construcții rutiere în 
apropierea frontierelor cu Gu
yana franceză, Surinam, Gu
yana, Venezuela. Columbia și 
Peru. Prin construcția de noi 
șosele, a spus eL se are în 
vedere asigurarea unei cen
turi de legătură între princi-

tă ca urmare a constatării fă
cută de experții organizației, 
potrivit căreia zece Ia sută 
din populația fiecărei țări, in
diferent de gradul său de. 
dezvoltare, suferă- de această 
afecțitine.

HANOI 3 (Agerprfes). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație de protest în 
care, arătînd că, la 1 noiem
brie, aviația și vasele de răz
boi ale 
orașele 
precum 
regiuni 
provinciile Thanh Hoa, Nghe 
An, Ha Tinh și Quang Binh 
din R. D. Vietnam, 
damna cu fermitate noile acte 
de agresiune ale S.U.A. 
cere guvernului american să 
pună imediat capăt actelor a- 
gresive și tuturor acțiunilor 
de încălcare a suveranității 
R. Di Vietnam.

S.U.A. au bombardat 
Ha Tinh și Ba Don, 
și un mare număr de ■ 

dens populate din

LONDRA 
In Irlanda 
dus în ultimele 24 de ore noi 
incidente violente. In localită
țile rurale Magherafelt și O- 
magh, au explodat două bom
be. Deși nu au produs victime, 
exploziile s-au soldat cu pagu
be materiale importante. In 
districtul Tyrone, o patrulă a 
poliției a căzut într-o ambus
cadă a elementelor extremiste. 
Doi polițiști au fost răniți. La 
Londonderry, trupele britanice 
și-au continuat raziile, ares- 
tînd un alt lider al organi
zației Armata Republicană Ir
landeză — al 12-lea din ulti
mele două săptămîni. O stare 
de tensiune a marcat, de a- 
semenea, situația din Belfast, 
accentuată și de funeraliile 
celor două fetite ce și-au pier-

formațiunea de extremă 
Vanguard, Asociația 
Apărarea Ulsterului 
și Asociația Muncito-

dut viața, în urmă cu citeva 
zile, ca urmare a unei explo
zii.

Tot din Belfast, agenția 
Reuter transmite că trei orga
nizații protestante — Consi- . 
liul Loialist din Ulster, care 
include 
dreaptă 
pentru 
(U.D.A.)
rilor Loialiști — au anunțat că 
resping propunerile conținute 
în așa-numita Cartă-Verde, 
dată publicității la începutul 
săptămînii de guvernul brita
nic. După cum s-a anunțat, 
documentul conține o serie de 
principii care, în concepția au
torităților britanice, ar urma 
să guverneze reglementarea 
situației din Ulster.

con-

Și

A

încheierea sesiunii Comitetului 
de coordonare pentru reglementarea 

problemelor dintre 
Nordul și Sudul Coreei

„COSMOS-536"
a fost dat 

raport oficial 
în primele 9 
an, în Marea 

22

PE SCURT * PE SCURT

® La Londra 
publicității un 
potrivit căruia, 
luni ale acestui 
Britanie s-au înregistrat
milioane zile-grevă, iar numă
rul grevelor ă fost de 1 795. 
In cursul anului trecut., numă
rul zilelor-qrevă a fost de 13 
milioane. De pe acum, anul 
1972, deși nu s-a încheiat, de
ține recordul în ce privește 
numărul de zile-grevă în ulti
mii 56 de ani.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost 
lansat vineri satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos- 
536", destinat continuării cer
cetării spațiului cosmic.

Aparatele aflate la bordul 
satelitului funcționează nor
mal, iar centrul terestru • de 
coordonare și calcul prelu
crează informațiile parvenite 
de pe satelit — informează a- 
genția TASS.

PHENIAN 3 (Agerpres). — 
La Phenian s-au încheiat lu
crările celei de-a doua sesiuni 
a Comitetului de coordonare 
pentru reglementarea proble
melor dintre Nordul și Sudul Co
reei, transmite agenția ACTC. 
Au participat Pak Sen Cer, al 
doilea vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, alți reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene, Li Hu Rak, 
rectorul Agenției Centrale 
Informații sud-coreene, și 
reprezentanți ai Coreei 
sud.

Reprezentanții celor două

di-
de 

alți
de

părți, menționează agenția, au 
făcut un schimb de păreri sin
cer asupra măsurilor 
de îndeplinirea punctelor 
care s-a căzut de acord 
cadrul declarației 
Nord-Sud. Intîlnirea s-a des
fășurat cu ușile închise. S-a 
stabilit ca ea să fie urmată 
de o reuniune de lucru la 
care cele două părți să adop
te și să dea publicității o in
formare comună cu privire Ia 
rezultatele întîlnirii și un „A- 
cord cu privire Ia componen
ta și activitatea Comitetului 
de coordonare Nord-Sud“.

legate 
în 
în 

comune

mondială a mediului 
ant".

ambi-

a Fran- 
rxajora-

® Banca Națională 
i a anunțat o nouă

a taxei de scont, de la 5,75
6,50 la sută. In legătură 

i această măsură, ministrul
Va- 

a de- 
ori-

tei 
re 
la 
cu 
economiei și finanțelor, 
lery Giscard d'Estaing, 
clarat că ea corespunda 
entării „adoptate de G.E.E. în 
vederea luptei împotriva in
flației și pentru încetinirea 
creșterii prețurilor'.

® Intr-un interviu acordat 
corespondentului agenției 
Prensa Latina, prințul Sufanu- 
vong, președintele C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, 
după ce a evocat victoriile 
militare și politice obținute în 
ultimul timp de forțele patrio-

® Agenția MTI a dat pu
blicității comunicatul privind 
vizita oficială pe care a fă- 

■ cut-o în Ungaria, între 30 oc
tombrie și 2 noiembrie a.c., 
Abdus Samad Azad, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Bangladesh, la 
invitația omologului său un
gar, Janos Peter.

Comunicatul relevă că păr
țile au examinat probleme ale 
relațiilor bilaterale, precum și 
unele probleme internaționa
le actuale de

palele orașe. In acest sens, 
guvernul brazilian a hotărît 
să aloce, anual, suma de 66 
milioane de dolari pentru 
dezvoltarea industriilor de 
bază în nord-vestul Braziliei.

@ La Praga a fost semnat, 
vineri, acordul guvernamen
tal de colaborare în domeniul 
turismului între Republica So
cialistă România și Republica 
Socialislă Cehoslovacă.

interes comun.
O Intre 26 

noiembrie, la 
loc cea de-a 
Comitetului interguvernamen- 
tal iugoslavo-sovietic de cola
borare economică, anunță a- 
gențiile Taniug și TASS.

octombrie și 2 
Belgrad a avut 
noua ședință a

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon i 1662

& Banca centrală vest-ger- 
a anunțat majorarea 

sale de scont de la 3,5 
la sută. Hotărîrea — a 
de această natură luată 

are ca scop, 
agenției Associated

mană 
taxei 
la 4 
doua
in ultima lună 
potrivit
Press, reducerea creșterilor in
flaționiste, pTin „scumpirea" 
creditelor.

@ Organizația Mondială a 
Sănătății a anunțat lansarea 
unui program internațional de 
studii asupra hipertensiunii 
arteriale. Hotărîrea a fost lua-

® Convorbirile între pri
mul ministru al Marii Brita
nii, Edward Heath, și repre
zentanții sindicatelor și ai pa
tronatului pentru stabilirea u- 
nui program de redresare a e- 
conomiei și combaterea in
flației, preconizat de guvern, 
s-au încheiat joi seara, fără a 
se ajunge la vreun acord.

9 După cum informează a- 
genția Taniug, Kocea Popo
vich membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia din partea 
R.S. Serbia, și-a prezentat de
misia din această funcție.

R.D. Vietnam.
— In ciuda con- 
inuelor atacuri 

ale aviației ame- 
icane, muncito- 

"ii forestieri din 
4hu Xuan, pro
vincia Thanh 
'loa, și-au depă- 
ât planul de 
roducție și trans- 
>ort al bușteni- 
or în prima ju
mătate a acestui 

■ in ploios.
In foto : O echipă 
de muncitori fo
restieri la Nhu 
Xuan.
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