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tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara

„Realizările obținute pînă acum confirmă încă o dată, cu 
puterea faptelor, Justețea politicii marxist-leniniste a partidului 
de construire a socialismului, realismul prevederilor planului 
cincinal, constituind, totodată, o vie expresie a hotărîrii și 
voinței întregului popor de a face totul pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a țării, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

(Din Expunerea
_______ C.C. al P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972)

Adeziune deplină, angajare 
fermă pentru înfăptuirea 
programului partidului 

de dezvoltare
1

accelerată a țării

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Mar(i, 21 noiembrie a.c„ 

s-au încheiat lucrările Plena
rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a 
relevat importanța deosebită 
a expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind 
activitatea partidului și sta
tului nostru, munca întregu
lui popor în vederea înfăptui
rii hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale P.C.R., de dezvol
tare continuă a economiei na
ționale și ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. 
C.C. al P.C.R. și-a însușit întru 
totul aprecierile, sarcinile și 
orientările cuprinse în expu
nerea secretarului general al 
partidului.

Comitetul Central a con
statat că realizările obținute 
în aplicarea hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale ale P.C.R. 
confirmă încă o dată cu pu
terea faptelor justețea politi
cii generale marxist-leniniste 
a partidului de construire a 
societății socialiste, realismul 
prevederilor planului cincinal, 
întăresc convingerea în posi
bilitatea realizării prevederi
lor înscrise în planul de stat 
pe anul 1973, înfăptuirii cin
cinalului 1971—1975 înainte 
de termen.

Comitetul Central conside
ră necesar ca, in spiritul hotă
rîrilor Conferinței Naționale a 
P.C.R., să se ia în continuare 
măsuri ferme pentru perfec
ționarea conducerii întregii 
activități economico-sociale, 
pentru creșterea rolului con
ducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, pentru 
aplicarea în viață a prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, pentru dezvoltarea șl 
adtncirea democrației socia
liste, prin atragerea la con
ducerea treburilor obștești a

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Dezbaterea problemelor în
scrise pe ordinea de zi a ple
narei noastre a fost încheiată. 
In cursul lucrărilor acestei 
plenare, care au început, de 
fapt, sîmbătă — sîmbătă și 
duminică au avut loc ședin
țele unor comisii permanente 
ale Comitetului Central — și 
au continuat ieri și astăzi, a 
luat cuvîntul un mare număr 
de tovarăși. In cadrul comisii
lor de lucru, constituite luni, 
au vorbit 162 de tovarăși, iar 
în plenul ședinței Comitetu
lui Central 19 tovarăși. Da
că avem în vedere și pe cei 
50 de tovarăși care au vorbit 
în cadrul comisiilor perma
nente ale G.G., rezultă că ple
nara noastră a avut dimensiu
nile unui adevărat congres. 
Aceasta a permis plenarei să 
dezbată pe larg și să analize
ze în profunzime problemele 
înscrise la ordinea de zi, să 
stabilească măsuri corespun
zătoare pentru înfăptuirea în 
bune condițiuni a sarcinilor 
ce ne stau în față.

In centrul dezbaterilor, atît 
în comisii, cît și în plenară, 
s-au aflat problemele planu
lui pe anul 1973. Prin tot ceea 
ce s-a spus aici, precum și 
prin aprobarea proiectului de 
hotărîre, plenara, participanții 
la lucrările plenarei — în nu
măr de 860 — au aprobat în 
unanimitate planul, programul 
de activitate pentru anul vii
tor. Avem de îndeplinit sar
cini mari. Aceasta cere efor
turi intense din partea tutu
ror organelor și organizațiilor 
de partid, a conducerilor tu
turor întreprinderilor și minis
terelor, din partea tuturor oa
menilor muncii. Trebuie spus, 
totodată, că dispunem de o 
bază materială bună, de cadre 
capabile pentru a putea înde
plini în condițiuni corespun
zătoare aceste sarcini.

Vreau să menționez încă o 
dată că prevederile de plan 
stabilite pe ministere, pe cen
trale, sînt obligatorii, iar con
tractele economice nu pot 
înlocui sarcinile de plan. Mi
nisterele, Comitetul de Stat al 
Planificării, celelalte organe 
economice au sarcina să de

clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii.

2. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român a aprobat proiectul 
planului de dezvoltare econo
mică și socială, cu propune
rile de îmbunătățire aduse, 
proiectul bugetului de stat și 
a decis să fie supuse spre le
giferare Marii Adunări Na
ționale.

Plenara a stabilit pentru toa
te organele și organizațiile de 
partid, pentru ministere și 
alte organe centrale, pentru 
consiliile populare sarcina de 
a acționa cu fermitate pentru 
înlăturarea lipsurilor și defi
ciențelor care dăinuie încă în 
activitatea economică, de a a- 
sigura cu toată priceperea și 
spirit de răspundere eșalona
rea judicioasă a sarcinilor de 
plan, desfășurarea ritmică a 
producției și investițiilor, de a 
lua toate măsurile în vederea 
îndeplinirii tuturor obiective
lor și prevederilor maximale 
ale planului pe 1973.

In centrul eforturilor oame
nilor muncii trebuie să stea 
valorificarea cu maximum de 
randament a potențialului u- 
man și material al societății, 
creșterea eficienței economi
ce în toate sectoarele de acti
vitate, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, ridica
rea calității produselor.

In legătură cu aceste pro
bleme, plenara a adoptat o 
hotărîre care va fi dată pu
blicității.

3. Plenara a aprobat, de a- 
semenea, îmbunătățirile la 
proiectele Legii cu privire la 
dezvoltarea economico-socială 
planificată a României, Legii 
finanțelor și Codului Muncii, 
rezultate din propunerile oa
menilor muncii în cadrul dez

falce obligațiile planului de 
stat pe centrale și întreprin
deri. Trebuie înțeles că aces
te sarcini nu sînt Benevole. 
Toate întreprinderile au obli
gația să contracteze și să în
deplinească acele sarcini și 
acele produse înscrise în plan 
de către minister, de către 
Comitetul de Stat al Planifi
cării. De ce insist asupra a- 
cestei probleme ? Pentru că 
am constatat că unii tovarăși 
— ce-i drept, puțini la nu
măr —, în dorința de a-șî fa
ce viața mai ușoară, cînd pri
mesc sarcini mai grele spun 
că au contractat deja cu anu
mit! beneficiari lucrări mai 
simple, că au ocupat capaci
tatea de producție și, ca ata
re, nu mai pot produce utila
jele și mașinile de o tehnici
tate mai complexă care li se 
cer și de care are nevoie e- 
conomia națională. Trebuie să 
se înțeleagă că nimeni nu are 
voie să contracteze pînă cînd 
nu a asigurat capacitățile ne
cesare fabricării produselor 
stabilite în plan. Numai du
pă ce au asigurat realizarea 
tuturor obligațiilor de plan și 
mai rămîn capacități disponi
bile, întreprinderile se mai 
pot adresa altor beneficiari. 
Nu pentru a ocoli sarcinile 
complexe de producție am 
creat uzine moderne construc
toare de mașini, ci pentru a 
realiza utilajele de care avem 
nevoie. Acest lucru vreau să 
fie bine înțeles de către toa
tă lumea. Este greșit să se 
creadă că legea contractelor 
exclude obligația îndeplinirii 
sarcinilor de plan, că fiecare 
poate contracta ce vrea, ce 
poate realiza mai ușor, făcîn- 
du-și astfel viața mai ușoară. 
Fiecare întreprindere trebuie 
să producă ceea ce se stabi
lește prin plan, corespunzător 
cerințelor economice genera
le. M-am referit în special la 
industria construcțiilor de ma
șini pentru că aici probleme
le sînt mai complicate, dar 
problema este valabilă și în 
metalurgie, în industria chi
mică, în transporturi, în in
dustria ușoară și în celelalte 
ramuri.

In ce privește ansamblul 
problemelor discutate în ple

baterii publice, care a avut 
loc după adoptarea proiectelor 
respective de către Conferința 
Națională a P.C.R. și a hotă- 
rît ca aceste proiecte de legi 
să fie înaintate Marii Adunări 
Naționale în vederea dezbate
rii și adoptării lor.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a 
aprobat propunerile cu privire 
Ia unele măsuri pentru per
fecționarea activității comite
telor județene de partid și 
consiliilor populare județene 
și îmbunătățirea controlului 
pe linie de partid și de stat, 
precum și organizarea consi
liilor de control muncitoresc 
al activității economice și so
ciale și a comisiilor pe diferi
te domenii economice șl a 
adoptat o hotărîre corespun
zătoare care se dă publicită
ții.

5. Plenara a relevat cu sa
tisfacție că evenimentele, evo
luția vieții internaționale con
firmă pe deplin justețea poli
ticii externe promovate de 
partidul și statul nostru pe ba
za orientărilor stabilite de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Central a dat o 
înaltă apreciere contribuției 
deosebit de valoroase a se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a 
partidului și statului, activită
ții sale neobosite consacrate 
instaurării unor relații noi în
tre state, promovării destin
derii și colaborării, păcii și 
securității în Europa și pe alte 
continente.

Plenara a reliefat consec
vența, fermitatea și principia
litatea cu care partidul și gu
vernul acționează pentru a- 
dîncirea prieteniei, alianței și 
colaborării cu toate țările so
cialiste, pentru amplificarea 
relațiilor cu statele care au

nară, nu consider necesar să 
mai mă opresc asupra lor. 
Esențial este acum să trecem, 
pînă la sfîrșitul anului aces
ta, Ia buna așezare a planu
lui pe 1973, pe trimestre și pe 
luni. Accentul trebuie pus pe 
primele luni, nu pe ultimele. 
Trebuie încărcate la maximum 
lunile ianuarie, februarie, mar
tie, și nu lăsate sarcinile mai 
grele pentru septembrie, oc
tombrie, noiembrie și decem
brie. De obicei, ar trebui ca 
la 15 decembrie să încheiem 
planul pe anul în curs, pentru 
a putea pregăti din vreme 
producția pentru anul viitor. 
Pentru construcțiile de ma
șini, am stabilit astăzi ca eșa
lonarea să se facă în așa fel 
încît tot ceea ce trebuie li
vrat pentru 1973 să se termi
ne la 15 decembrie 1973, ast
fel ca ultimele 15 zile ale a- 
nului să fie folosite pentru 
pregătirea producției anului 
1974. Aceasta este valabil și 
pentru celelalte ministere. 
Practic, ar trebui ca la 15 de
cembrie să terminăm și livra
rea producției de export pen- 
trul anul în curs, urmînd ca 
tot ceea ce producem în con
tinuare să fie livrat pentru a- 
nul următor. Totodată; să 
luăm măsuri pentru a asigura 
din prima lună un ritm cores
punzător, o eșalonare cores
punzătoare a producției,' a in
vestițiilor, a tuturor activită
ților economice. Să facem a- 
ceasta prin plan, să nu mai 
lăsăm ca fiecare minister să 
procedeze cum dorește.

Rog să se aplice, de aseme
nea, cu strictețe hoțărîrile 
Congresului și Conferinței Na
ționale privind asigurarea li
vrării cu prioritate a produc
ției pentru export. Fiecare 
întreprindere trebuie să pro
ducă pentru satisfacerea ce
rințelor pieței, iar exportul 
este o necesitate a progresu
lui general al tării. Acest lu
cru trebuie înțeles de către 
toți cei care conduc un sector 
de activitate economică, o în
treprindere, o unitate de pro
ducție. In acest sens trebuie 
acționat 1

Există toate premisele ca 
planul pe anul 1973 să fie 
realizat în bune condițiuni.

pășit de curînd pe calea dez
voltării independente, cu toa
te statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială.

Plenara și-a însușit aprecierile 
din expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind sarcinile actuale ale 
activității partidului și statului 
pe plan extern și a dat man
dat Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și guvernului 
român să acționeze cu con
secvență în spiritul acestei ex
puneri, care corespunde ho
tărîrilor adoptate de Congre
sul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Salutînd apropiata deschide
re la Helsinki a lucrărilor pre
gătitoare multilaterale ale con
ferinței general-europene pen
tru securitate șl colaborare, 
plenara a stabilit că, în mo
mentul de față, o preocupare 
centrală a partidului și statu
lui trebuie să fie realizarea 
securității europene, partici
parea activă a României la 
pregătirea și desfășurarea 
conferinței general-europene 
în toate fazele și etapele, dez
voltarea unui climat de pace 
și colaborare pe continent.

Plenara C.C. al P.C.R. și-a 
manifestat profunda satisfac
ție pentru faptul că România, 
prin întreaga sa activitate 
desfășurată pe plan interna
țional în ultimii ani, a adus o 
contribuție prețioasă la reali
zarea destinderii și colaborării 
în Europa, la crearea condiți
ilor pentru trecerea la pregă
tirea conferinței general-eu- 
ropene. Pe această linie se 
înscrie și recenta semnare a 
declarațiilor solemne comune 
de către România cu Belgia și 
cu Luxemburg, documente 
de o înaltă semnificație atît 
pentru țările semnatare, cit 
și pentru raporturile viitoare 
dintre țările europene, care

(Continuare în pag. a 4-a)

Așa cum au' menționat mai 
mulți tovarăși, se poate socoti 
că 1973 va fi un an hotărîtor 
pentru întregul cincinal, atît 
în ce privește realizarea noi
lor capacități de producție, 
cît și, în general, în îndepli
nirea obiectivelor economice. 
Dacă vom realiza în bune 
condițiuni tot ceea ce ne-am 
propus pentru 1973, dacă vom 
pune neîntîrziat mai multă 
ordine în activitatea econo
mică. vom avea siguranța de
plină că prevederile de plan 
pentru ceilalți ani ai cincina
lului vor fi realizate cu suc
ces.

Avem mai mult de o lună 
pînă la sfîrșitul anului acesta 
și trebuie spus că mai sînt 
încă multe de făcut pentru 
realizarea în bune condițiuni 
a planului. Este necesar să 
fie luate toate măsurile pen
tru îndeplinirea planului pe 
acest an la toți indicatorii și, 
totodată, pentru trecerea la 
pregătirea, în condițiuni cît 
mai corespunzătoare, a planu
lui pe anul 1973.

îmi exprim convingerea că 
toți participanții vor merge a- 
casă cu hotărîrea de a lua — 
împreună cu comitetele jude
țene de partid, cu organiza
țiile de partid, cn conducerile 
colectivelor din unitățile eco
nomice, cu oamenii muncii din 
toate sectoarele — măsuri e- 
nergice și eficace pentru' în
deplinirea în bune condițiuni 
a sarcinilor stabilite de ple
nară. Sînt convins că planul 
pe 1973 va fi realizat cu suc
ces, că la plenara de la sfîr
șitul anului 1973 vom putea 
constata cu satisfacție înfăp
tuirea și depășirea tuturor o- 
biectivelor și sarcinilor pe ca
re ni le-am propus.

Cu aceste ginduri, urez tu
turor oamenilor muncii, co
muniștilor, dumneavoastră 
tuturor, succes în muncă și 
multă sănătate I

(Aplauze puternice, prelun
gite. Participanții la plenară 
ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru conducerea sa, pentru 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Alături de întregul nostru popor, minerii, energeticienii, 
constructorii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, au luat 
cunoștință cu deosebit interes, cu sentimente de profundă 
satisfacție, mîndrie patriotică și entuziasm de lucrările Ple
narei Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
care, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„are la ordinea de zi probleme de mare însemnătate ala ac
tivității partidului și statului, ale muncii întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea hotărîriloir Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale pentru dezvoltarea în continuare 
a econpmiei naționale și ridicarea’nivelului de viață a celor 
ce muncesc".

Prin gîndurile lor de totală și fierbinte adeziune la mă
rețul program al partidului, sintetizat în expunerea secreta

rului nostru general, oamenii muncii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, dau glas hotărîrii lor ferme și unanime de a 
acționa uniți, cu toată capacitatea creatoare, în sectoarele în 
care activează, pentru transpunerea în viață a obiectivelor 
stabilite de partid, pentru punerea în valoare a tuturor re
surselor materiale și umane, pentru ridicarea pe noi trepte 
ale eficientei, întreaga activitate productivă.

Prezenți în exploatările miniere, uzine și șantiere, la 
ora cînd ziarul a adus în mijlocul colectivelor de muncă 
mesajul secretarului general al partidului, reporterii noștri 
au consemnat primele și vibrantele ecouri în rîndul oame
nilor muncii din Valea Jiului la importantele documente ale 
plenarei C.C. al P.C.R.

Hotărîre

La ora cînd ziarul „Steagul 
roșu" a apărut la mina Live- 
zeni. am surprins pe peliculă • 
un viu dialog. Mineri din 
brigăzile conduse de Grigore 
Tătar și Haralambie Negrea — 
așa după cum se vede în fo
tografie — iau cunoștință cu 
un deosebit interes de conți
nutul expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara 
C.C. al P.C.R., înfățișînd pro
gramul măreț al dezvoltării 
accelerate a economiei tării 
in viitor, perspectivele reali
zării cincinalului înainte de 
termen, creșterii continue a 
nivelului de trai al oameni
lor muncii.

— Avem încă o dovadă, ne-a 
spus minerul șef de schimb

I. LICIU

(Continuare In pag. a 2-a)

....... ........... .. ...... .. ...............
Poligonul din prefa
bricate din beton de 

la Livezenl 
pe drumul afirmării 

Dl H 1,6 
IA APROAPE 3 
APARTAMENTE 
ÎN FIECARE II

înființat din necesități strin
gente și avînd ca scop scurta
rea termenelor de dare în 
funcțiune a edificiilor de lo
cuit precum și creșterea ran
damentelor la punctele de lu
cru, poligonul de prefabrica
te din Livezeni, aparținînd 
Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.D. a intrat — 
cum de altfel era de așteptat 
— foarte rapid pe făgașul cel 
bun, devenind o unitate im
portantă în angrenajul econo
mic al Trustului de Construc
ții Deva.

Un număr de 14 blocuri — 
3 la Lupeni, 1 la Vulcan și 
10 la Petroșani, totalizînd 858 
apartamente — au fost „înăl
țate" prin îmbinarea panouri
lor prefabricate produse în a- 
cest poligon, începînd cu a- 
nul 1970. Acum, în aceste ul
time zile, o macara „Bocșa" 
așează la Petroșani, în cartie
rul Aeroport, „primele cără
mizi" de cîteva tone fiecare, 
constituind cîte un perete, în 
structura blocului, numerotat 
F 1-1, cu 104 garsoniere.

Cît despr.e calificativele a- 
tribuite de către comisiile de 
recepție a obiectivelor mai 
sus-amintite, trebuie subliniat 
faptul că ele au fost de „bine" 
și „foarte bine", ceea ce de- I 
notă că meritul revine în a- I 
ceeași măsură atît constructo- I 
rilor de pe șantiere cît și ce- | 
lor de la poligonul de prefă- | 
bricate.

Alături de cantitățile nece- | 
sare construcției obiectivelor 
amintite, au fost executate în 
incinta poligonului din Live
zeni panourile prefabricate 
necesare unor importante o- 
biective culturale și sociale: 
Liceul industrial Petroșani, 
piața Lupeni, creșa de la Pe- 
trila... Important este, în pri
mul rînd, că ritmul de execu
ție a panourilor a crescut con
tinuu : de la 1,6 apartamente 
pe zi la început, la aproape 3 
apartamente în perioada ac
tuală, și de la cîteva
tipuri pînă la o multitu
dine de elemente, ajungîn- 
du-se în momentul de față,

Iulian IORDACHE 
corespondent

(Continuare în pag. a 3-a)

Pe minerul Hristache Borș, 
șeful unei brigăzi care lu
crează intr-un abataj din 
sectorul IV al minei Lonea, 
l-am întîlnit ieri dimineață 
la comitetul de partid. Ve
nise ca de obicei cu „tre
buri" dar secretarul lipsea 
momentan din birou. Ziarul 
proaspăt sosit pe care-l ți
nea în mină, cu prima pa
gină care anunța înce
perea lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului și expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, lă
sa oarecum de înțeles cu ce 
fel de treburi venise la 
partid acest om al minei.

— Aveți ziarul sosibproas- 
păt. in mină, baci Hrista
che... Ați apucat să citiți ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ? (Continuare în pag a 2-a)

io cadrul sectorului de transport a! EJOaros»

Analiza referitoare la re
zervele încă nevalorificate de 
sporire a aportului sectorului 
de transport al E.M. Paroșeni 
la desfășurarea normală a ac
tivității de extracție de Ia mi
nă a pornit de la o investiga
ție întreprinsă la frontalul 
6223, cu pondere însemnată în 
capacitatea productivă a uni
tății. Opiniile unor muncitori, 
culese la fața locului, ni s-au 
părut deosebit de elocvente:

„Să se ia măsurile care se 
impun pentru ca benzile să 
meargă încontinuu" (Stan Ivă- 
nescu, combainer la complex);

„Sectorul de transport să 
urmărească mai îndeaproape 
pe oamenii puși ca semnaliști, 
pe lăcătuși, să-i determine 
să-și presteze șutul așa cui 
se cuvine. O serie dintre 
aceștia pleacă mereu mai de
vreme cu 10-20 de minute, 
îi preocupă să ajungă cît mai 
repede Ia suprafață, și nu în
deplinirea sarcinilor încredin
țate pentru cele șase ore ale 
schimbului" (Titu Teacenco, 
șef de brigadă).

„De ce nu-i un maistru sau 
un supraveghetor care să stea 
în permanentă la orizontul 
535, să vadă de buna func
ționare a fluxului de benzi 7, 
8 si 9, pe viu, să poată in

— încă nu chiar tot, dar 
știu despre ce este vorba. 
Ani urmărit și telejurnalul 
de aseară., am văzut secven
țe de la lucrările plenarei 
și am ascultat fragmentele 
redate pe larg din expune
rea făcută de 'conducătorul 
partidului nostru.

— Primele impresii ?
Comunistul Hristache Borș, 

cu fața deschisă intr-un 
zimbet larg, cu fruntea gin 
ditoare. încadrată ca o au
reolă de părul pe care pa
tina anilor și-a depus pulbe
rea de argint, fără a sta 
pe ginduri a venit cu un 
răspuns prompt :

— Poarte bune. N-am 
destule cuvinte pentru a ex
prima întreaga bucurie ce 
mi-a umplut inima ascul- 
tindu-l pe conducătorul iu

terveni de urgență pentru în
lăturarea oricărei dereglări ? 
Nu-i treabă asta să se stea 
pe la orizontul 575 sau pe 
„la ziuă", cum se mai întâm
plă... Survine o defecțiune și 
nu-i nimeni ,.pe fază" care să 
ia decizia oportună și efici
entă. Toate acestea ne dăunea
ză foarte mult..." (Gheorghe 
Dugheana, șef de schimb).

Intr-adevăr, cum să nu pro
voace daune cele 7-8 opriri 
a cîte 10-15 minute, ale flu
xului de benzi ? In zilele de 
9 și 10 noiembrie a.c., numai 
în schimbul II, s-au pierdut, 
din cauza stagnărilor provocate 
de funcțiqnarea defectuoasă a 
benzii nr. 2, nu mai puțin de 
300 de tone... Producție irosi
tă, care afectează nu numai 
formația de lucru în cauză! 
O altă supapă d’e risipire a 
timpului care costă tone în 
mină este menținută... deschi
să de înseși sectoarele unde 

bit al partidului, al întregii 
noastre națiuni socialiste, 
ițind înfățișa marile rezulta
te obținute de poporul nos
tru muncitor sub conduce
rea înțeleaptă a partidului 
și planurile mărețe de vi
itor, din care se desprind 
atît perspectivele unei vieți 
tot mai frumoase, cit, și noi 
le sarcini ce ne stau în 
față.

L-am ascultat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu in 
ultima vreme de două ori: 
la întîlnirea de lucru cu 
minerii din Petrila și Lonea. 
iar apoi la adunarea activu
lui ele partid din Valea Jiu-

C. MAGDALIN

____________________________________________________

se face transportul cu vago- 
nete. Cum ? Prin încărcarea 
de către unele brigăzi (de pil
dă cele conduse de Nicolae 
Croitoru și Ioan Demeter) a 
cărbunelui în vagonete direct 
pe o serie de materiale, ca 
plasă metalică destinată susți
nerii, qrinzi etc. „Acum cîte
va zile — ne-a arqunmntat 
maistrul principal de Ia sec
torul de transport, Mihai 
Deutsch, un asemenea mod de 
a proceda a dus Ia oprirea 
fluxului de benzi mai bine de 
o oră. Trei traverse în cruce, 
acoperite de cărbune, au în
fundat culbutorul. La noi o stag
nare forțată, de acest fel. e- 
chivalează cu o avarie la ma
șina de extracție a unui puț 
de mină..."

O serie de propuneri privind

Tr. MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)
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Adeziune deplină, 

angajare fermă pentru 

înfăptuirea programului 

partidului de dezvoltare 

accelerată a tării

Pe marginea unui reușit schimb de experiență
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Gînduri de miner, gînduri de comunist
(Urmare din pag. I)

lui. Iniilnirea de la Petrila 
— am luat ți eu cuvîntul a- 
colo — a fost un contact di
rect. o discuție „pe viu" cu 
minerii la ei acasă. Am fost 
foarte emoționați, dar am 
spus tuturor lucrurilor pe 
nume. Deschis, cinstit, mi
nerește. Conducătorul parti
dului ne-a ascultat cu ma
re atenție, ne-a îndemnat 
să vorbim. Apoi i-am as
cultat noi cuvintele de înal
tă prețuire la adresa mun
cii eroice a minerilor, ob
servațiile judicioase, îndem
nurile înțelepte. Ne-am dat 
seama cit de mult a pătruns 
sensurile gîndirii noastre, 
cit de bine ne-a înțeles. Ur
mărind acum expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comitetului Cen
tral îmi dau și mai bine 
seama cit de mult înțelege 
partidul nostru gîndurile, 
năzuințele, interesele între
gului popor. Toate proble
mele cuprinse în expunere 
sint deosebit de importante 

‘pentru că este vorba de dez
voltarea în continuare a e- 
conomiei naționale, de creș

terea puterii și bogăției ță
rii și aceasta este deosebit 
de important pentru fieca
re din noi, pentru că, tot 
ce se face în țara noastră 
— în folosul nostru, al ce
lor ce muncim, se face. De 
aceea, noi minerii, la fel 
cu întreaga clasă muncitoa
re din România, sîntern 
ferm hotărîți, mai hotărîți 
ca oricînd, să facem totul
pentru progresul continuu 
al țării. Vom învinge toate 
greutățile ce ne mai stau 
în față și vom merge nu
mai înainte cu pași tot mai 
mari și mai hotărîți. La mi
na noastră, după 
varășului Nicolae 
în Valea Jiului, 
luate pe baza 
ilor date de

vizita to- 
Ceaușescu 

măsurile 
inidicați- 
conduce-

rea partidului, sînt trans
puse tot mai ferm în fapte. 
Luna trecută toate sectoa
rele minei și-au îndeplinit 
sarcinile de plan, iar pe ex
ploatare s-au extras în plus 
1300 tone. Luna aceasta va
fi la fel. Brigada pe care o 
conduc a îndeplinit de la 
începutul anului planul lu
nă de lună, suplimentîn- 
du-și angajamentul de trei 
ori, iar pînă la sfîrșitul ci

nului cind vom sărbători 25 
de ani de la proclamarea 
Republicii, vom extrage în 
plus 300 tone de cărbune...

*

...Ginăuri de miner. Gin- 
duri de comunist. Gîndurile 
minerului comunist Hrista- 
che Borș, care exprimă în 
esență gîndurile a mii și 
mii de mineri din toată Va
lea Jiului. De la secretarul 
comitetului de partid am a- 
flat despre Hristache Borș 
că este unul din oamenii 
vechi și de nădejde ai mi
nei, că a trecut prin viață 
muncind și luptînd, că a 
participat la instaurarea 
Republicii fiind „sub ar
me", că astăzi este un om 
de vază al minei Lonea și 
chiar al Văii Jiului, că bri
gada pe care o conduce se 
numără printre primele de 
la Lonea care s-au declarat 
„brigăzi de producție și de 
educație" și, ca atare, aici 
întregul colectiv de muncă, 
muncește cu răspundere și 
participă activ la activita
tea politică, socială, cultu
rală...

Ari
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Spre mina Livezeni. Foto : Ion LEONARD

HOTĂRÎRE FERMĂ
I

(Urmare din pag. î)

Gheorghe Ealint, din briqada 
minerului Grigore Tătar, .a în
țelepciunii și clarviziunii cu 
care partidul conduce desti
nele poporului nostru. Impre- 

’ unăi tu ortacii, îmi exprim 
i totalul atașament la politica 

partidului, la noile măsuri 
luate pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

— Noi, minerii celei mai 
tinere exploatări de cărbune. 
a intervenit un alt șef de 
schimb — minerul Grigore 
Stan din briqada minerului 
Haralambie Negrea — ne an
gajăm să nu precupețim nici 
un efort, să muncim cu sîrq 
și cu randament sporit, să fo
losim întreaqa dotare de care 
dispunem, pentru realizarea lu-

crărilor ia timp în subteran 
și astfel să asigurăm ca mi
na noastră să atinqă înainte 
de tennen capacitatea de 
extracție prevăzută.

...Cuvinte simple. qînduri 
clare, o hotărîre semnificati
vă. minerească, de a ff la ’înăl
țimea previziunilor de înflo
rire a patriei.

Viteze sporite
in galerie

GAZETELE DE PERETE
un instrument eficient

al muncii de propagandă
Fără îndoială, locul LII ocu

pat de colectivul qazetei de 
perete de la mina Aninoasa 
la concursul organizat în anul 
trecut din inițiativa biroului 
comitetului județean de partid 
recomanda, de la sine, acest 
colectiv drept o competentă 
gazdă în organizarea unui 
schimb de experiență pe te- 
isa preocupărilor actuale, pen- 
Iru intensificarea muncii po
litice de masă, perfectionarea 
mijloacelor agitației vizuale — 
și chiar a celor auditive — 
găsirea unor forme tot mai 
atractive, interesante, mobili
zatoare ale gazetelor de pere
te și satirice. Acest loc III, 
cîștigat de aninosenî, iar a- 
poi rezultatele lor în sporirea 
puterii de influențare pozitivă 
a agitației vizuale și auditive, 
au fost avute în vedere — ca 
autentice „cărți de vizită” ale 
unor asidue preocupări — și 
de către comisia de propa
gandă a comitetului munici
pal de 
bilit ’ ca 
ență să 
ninoasa.

Așadar, mina Aninoasa, prin 
comitetul de partid și comi
tetul sindicatului, ne-a prile
juit o vizită în fața gazete
lor ei, urmată de ample dis
cuții într-o ambiantă plăcută, 
Ia clubul din localitate. Oas
peții — reprezentanți' ai mi
nelor Lonea, ~ Petrila, Dîlja, 
Lupeni, Uricani și altele — 
exiqenți observatori ai vieții 
cotidiene cu multiplele el 
aspecte, după ce au vizitat 
incinta minei, după ce au ci
tit articolele aninosenilor s-au 
așezat la masa rotundă cu 
blocnotesurile în fată dorind 
să-și împărtășească impresiile 
culese, să facă propuneri 
să critice — principial și 
constructiv — așa cum au 
învătat într-o îndelungată 
practică, așa cum au procedat 
în scris, în zeci de ediții 
propriilor lor gazete de 
rete.

Discuțiile au început

qazetei de perete, 
Curta, responsabila 
radioamplificare a 
prezenti au luat,

și Ma-
statiei 
minei, 
astfel, 

și rae-

depășită în 
de zile, de 
care survin 
reținut, fap-

partid, cind s-a sta- 
schimbul de expen
se desfășoare la A-

ale 
pe-

fără

Drea multe formalități. Era 
necesar, pentru început, un 
cuvint din partea gazdelor, 
drept suport explicativ al ce
lor văzute în incinta minei. 
In locul unuia singur, au fost 
rostite două asemenea prezen
tări (scurte informări) susți
nute de tehnicianul Ioan Si- 
chitiu, responsabilul colectivu
lui 
ria 
de 
Cei
cunoștință despre stilul 
todele de muncă ale aninose
nilor. întreaqa muncă are la 
bază o planificare (care desi- 
qur, nu poate să fie strictă, 
riquroasă, fiind 
cursul unei luni 
multe evenimente 
pe parcurs). De
tul că, după înjqhebarea unei 
ediții a qazetei de perete, 
multe articole sînt preluate, 
sub o altă formă, de gazeta 
satirică (prin caricaturi) ca 
și de stația de radioamplifica
re care le 
ta edițiile 
proqramul 
loc multe 
problemelor cheie ale produc
ției, cu referiri concrete pri
vind abaterile săvîrșite de 
unii salariați, analize zilnice, 
decadale sau lunare ale înde
plinirii preliminarului. Ca 
ilustrăm eficiența agitației 
zuale, îndeosebi, a qazetei 
tirice, ar fi suficient să 
mințim o replică, semnifica
tivă : „Mai bine să mă sanc
ționați decît să mă criticați 
la gazetă" — spuneau 
salariați auzind că . au 
luati în vizorul criticii.

Numeroși participant! 
împărtășit apoi impresiile 
pre cele văzute la mina 
noasa. Aprecierile pozitive 
confirmă recomandarea ce iz
vora din cîștiqarea unui loc 
fruntaș pe județ, în concursul 
anterior, ca schimbul du expe
riență să se desfășoare la a- 
ceastă unitate. Vorbind des
pre propria experiență și re-

prezintă în rezumat, 
qazetei, ca și în 
stației și-au găsit 
dezbateri asupru

Să
Vi- 
sa- 
a-

unii 
fost

și-au 
des- 
Ani-

zultatele 
lor, tov. 
cretarul 
al minei 
și Mircea Suba, responsabilii 
qazetei de perete și a celei 
satirice de Ia mina Lupeni. 
tag. Virgil Stănescu, șeful co
misiei de propagandă, ing. 
Aurelian Grosu, inqiner șef șî 
Dumitru Her secretar al comi
tetului de partid, cu totii din 
partea gazdelor, Eugen Strik- 
berger, responsabilul gazetei 
de perete de la mina Petrila, 
Vasile Chirculescu, din partea 
Consiliului municipal al sin
dicatelor, loan Badea, activist 
al Comitetului municipal de 
partid, și alții, au completat cu 
multe idei gama larqă a unei 
problematici complexe, cum 
este aceea a preocupărilor 
gaz'etelor de perete și stații
lor de radioamplificare, care 
trebuie tot mai mult ancorate 
în problemele majore ale uni
tăților miniere, orientate spre 
o eficientă sporită, cărora tre
buie să li se qăsească, și în 
continuare, forme de prezenta
re vii, atractive, interesante.

Concluzia, ce stă în sarci
na noastră, s-a desprins din 
însăși discuțiile schimbului de 
experiență nouă rănsînîndu-ne 
doar 
tare : 
taliei 
ment 
muncii politice de masă. După 
interesul sporit în jurul ne
cesității perfecționării lor, du
dă preocupările neobosite ale 
colectivelor de redacție] de a 
reflecta, cu multă fidelitate și 
operativitate, viata și frămîn- 
țările colectivelor de muncă, 
se întrezăresc noi succese în 
actuala etapă de concurls, noi 
acțiuni eficiente în sprijinul 
mobilizării colectivelor de 
muncă la realizarea sarcini
lor de plan. în cultivarea ati
tudinii înaintate față de 
muncă în rîndul salariaților, 
in formarea omului de tip 
nou.

obținute la unitățile 
loan Cherecheș, se- 

comitetului de partid
Petrila, Avram Mica,

să o consemnăm ca a- 
aceste forme ale agi- 

vizuale devin un instru- 
de lucru tot ,mai util

Brigada condusă de Adal
bert Balînt, de la sectorul III, 
a reușit să avanseze cu fron
tul galeriei direcționale din 
stratul 4, pe'o porțiune apre
ciabilă — 57 
seamnă peste 
preliminar în 
de. „Schimbul
deviza materializată

ml, ceea ce în- 
60 Ia sută din 

nici două 
și cîmpul

deca-

secvență de vrednica briqadă, 
ba „prinde" chiar și 5 metri 
din 2 în 2 zile... încă o spe
cificare ce se cuvine făcută : 
ortacii lui Balint n-au... astîm- 
păr nici în zi de odihnă, cind 
vin și își aprovizionează sin- 
quri frontul, ca șă acopere ce
rințele pe o săplămînă întren-

I. MUSTAȚA

AGENDA PIONIEREASCA
to
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Victoria TOMESCU. 
corespondentă

6 din 
prevăzute 

pentru anul 
1973 și 

în cea i

i

Uzina de preparare a cărbu
nelui din Lupeni are în patro
najul său școlile generale nr. 
2 și nr. 
Măsurile 
nul 
1972 
zate 
parte, 
că această patronare nu rămî- 
ne numai ca un aspect „teo
retic" privind relațiile dintre 
cei doi factori — școală șî u- 
zină — în preocuparea pentru 
formarea viitoarelor cadre. O 
recentă analiză efectuată de 
conducerea preparației în pre
zența tovarășelor Natalia Al- 
dica și Saveta Groza, directoa
rele celor două unități școla
re, a evidențiat faptul că mă
surile prevăzute se traduc în

localitate, 
în pla- 

școlar 
finali- 

deja în cea mai mare 
dovedesc cu prisosință

viața, uzina venind ia mod 
concret șî activ în sprijinul 
legării tot mai strînse a pro
cesului instructiv-educativ de 
practica de producție. Astfel, 
în ședința de analiză s-a con
cluzionat că muncitorii de la 
oreparație au revizuit și re
condiționat instalațiile electri
ce ale atelierelor și ale unor 
laboratoare, au reparat două 
motoare electrice, au pregătit 
o trusă de sudură pentru 
școala qenerală nr. 2, au re
condiționat și oferit celor două 
școli diferite unelte de lucru 
ca, pile de diferite profile, 
ferăstraie de mină, rindele, in
strumente de măsurat, pînze 
de bonfaier etc., precum și 
materialul lemnos pentru ate
lierele de tîmplărie. In qeri-

oada imediat următoare munci
tori și maiștri de la prepara- 
tie vor executa instalația elec
trică a laboratorului de elec
trotehnică și vor asigura do
tarea acestuia cu unele apa
rate și materiale de protecție.

Pentru familiarizarea elevi
lor cu cunoștințele de elec
trotehnică aplicată, precum și 
pentru a-i obișnui cu exigen
tele disciplinei muncii s-a 
convenit ca celor din clasa a 
VIII-a să ii se asiqure condi
ții să efectueze săptămînal, 
sub îndrumarea atentă a unor 
muncitori și maiștri, cîte 4 ore 
de practică în atelierul elec
tric al uzinei noastre.

Festivalul 
cultural- 
artistic 

al pionierilor

Școala generală nr. 5 Petri
la ; suită de dansuri populare 
— Școala generală nr. 5 Vul
can ; soliști vocali și instru
mentiști.

in școlile municipiului are 
loc de cîtva timp o susținută 
pregătire în vederea fazei ju-‘ 
detene a Festivalului cultural- 
artistic al pionierilor șl șco
larilor. De remarcat este că și 
faza republicană se va desfă
șura tot aici, în cursul lunii 
decembrie, avînd semnificația 
recunoașterii depline a valorii 
și posibilităților copiilor din 
Valea Jiului. Iată formațiile 
școlare ce vor participa la fa
za județeană : „Nuntă momir- 
lănească" (Școala qenerală 
nr. 1 Petroșani); Ansamblul 
folcloric șî formația de dans 
modem — Școala qenerală nr. 
1 Petrila 7 Corul de cameră al 
Casei pionierilor din Vulcan; 
„Nuntă secuiască", dansul „Tri
colorul" și formația de eurit- 
mîe — Școala generală nr. 4 
Vulcan ; Corul „Miorița" —

cînteciriui 
patriotic

fășura, sîmbătă, tot un con
curs al recitatorilor, terna qe
nerală a poeziilor fiind „Parti
dul, luceafăr și steag". Din 
toate aceste activități cultural- 
artistice ce se desfășoară în 
școli se desprinde atmosfera 
deosebită, fierbinte și recu
noscătoare, care precedă săr
bătoarea Republicii.

La Grupul școlar ROLUL HOTARITOR AL INSTRUIRII PRACTICE
minier Petroșani J ÎN PREGĂTIREA VIITORILOR MUNCITORI

perfecțio- 
cite ceva 

re
de

Acționind asupra obiectului muncii, omul își 
nează în permanență tehnologia, îi adaugă mereu 
care se reflectă în funcționalitatea sporită a obiectului 
zultat. Făcînd aceste adăugiri, muncitorul are un statut 
creator. Aceste reflecții le face oricine privește vitrinele cu
eșantioane ale muncii elevii or Grupului școlar minier din 
Petroșani unde se află iot felul de scule, aparate și ma
șini, la o scară redusă (printre care și o foarte instructivă 
machetă, la scara 1/500, a instalației de extracție multicablu 
cu schip de la E. M. Aninoasa). Se poate observa că dincolo 
de stricta utilitate a obiectului, elevii sînt preocupați și de 
aspectul estetic — im ecou al principiilor ergonomiei. Dar 
aceste veritabile creații sînt un rezultat al procesului de 
instruire, teoretică și practică, subiect asupra căruia am 
cerut detalii de la inginerul loan Cruceru. directorul Gru
pului școlar minier din Petroșani.

face la noi in școală. Pînă de 
curînd elevii noștri alternau 
in aceeași zi pregătirea teo
retică cu cea practică, fapt 
care le împiedica atît familia
rizarea cu tot fluxul tehnolo
gic, cit și învătămintul din 
sală. Era o supraaglomerare 
si, în urma unui studiu avi
zat de organele tutelare, am 
trecut la comasarea săptămi- 
nală a orelor de teorie si

dm acest an, învățămîntul are 
un caracter modern și efici
ența e mult sporită. Avem un 
foarte bun cabinet de științe 
sociale, două cabinete de teh
nologia meseriei, unul pentru 
protecția muncii, cabinete de 
mineralogie-geologie, de de
sen tehnic și se lucrează la u- 
nul pentru topografie genera
lă. In privința laboratoarelor 
— avem unul în curs de ame-

Convorbire cu ing. loan CRUCERU, 
directorul Grupului școlar minier Petroșani

*,

?

— Școala profesiona
lă este principalul ca
dru de pregătire a 
muncitorilor cu o cali
ficare solidă, necesari 
economiei. V-aș ruga să 
vă referiți mai intii la 
formele de 
existente în 
școlar.

învățămint 
acest grup

că noi asigu- 
de forță de 

Centrala cărbu-

— Precizez 
răm necesarul 
muncă pentru 
nelui Petroșani dar, în număr 
limitat, și pentru alte unități. 
In grupul școlar funcționează 
mai multe secții: școala pro
fesională (curs de zi), ucenicie 
la locul de muncă, școala de 
maiștri mineri (pentru C.C.P.) 
și electromecanici (alte uni
tăți din M.M.P.G.), cursuri se-

de maiștri (eiectromeca- 
de- mină și o clasă cu pro- 

prelucrarea metalelor 
așchiere pentru Valea

rale 
nici 
filul 
prin
Jiului'), școala de specializa
re postliceală (topografie mi
nieră, proiectanti pentru in
dustria constructoare de ma
șini).

practică din trimestrul III al 
anului școlar 1971-1972). Timp 
de patru zile, deci, se efec
tuează practica, trecînd prin 

iar
tuează practica, trecînd i 
toate etapele de producție, 
două zile de teorie.

— Cum este organi
zat învățămîntul prin 
ucenicie la locul de 
muncă ?

— Acești ucenici sînt an
gajați ai Întreprinderilor 
(U.U.M.P., minele Dîlja, Aninoa
sa etc.) în care se și instru
iesc din punct de vedere 
practic, fiind supravegheat! 
de muncitori dintre cei mai 
pregătiți. Partea teoretică se

— Grupul școlar 
nier din Petroșani 
o bună experiență a în
vățământului teoretic, 
organizat în cabinete și 
laboratoare. In acest 
fel, întregului sistem i 
se dă o orientare prac
tică, aplicativă. V-aș 
ruga să vă referiți la 
acest aspect.

— Ne-am amenajat labora
toare și cabinete, astfel că.

mi- 
are

națare, de electrotehnică și 
mașini electrice, cu tendințe 
de dezvoltare în problematica 
automatizării; de fizică — 
matematică, chimie, exploatări 
miniere șl altele. Din expe
riența acumulată pînă acum 
am ajuns la concluzia că pro
cesul de asimilare al elevilor 
este mai mare, iar cunoștin
țele sînt indisolubil legate de 
experiență, de practică.

— Un capitol de pri
mă mărime în sistemul 
școlii profesionale și 
tehnice îl formează in
struirea practică. Ea se 
realizează și în cadrul 
atelierelor din școală 
(la care acum se adau

gă, cu profit, și labora
toarele), și în practica 
directă în producție.

Ce posibilități in
terne are Grupul școlar 
in acest sens și cum se 
desfășoară această latu
ră formativă ?

— Putem spune că dotarea 
noastră este la nivelul cerin-, 
telor actuale. Dar, avînd în' 
vedere exigentele de perspec
tivă, cînd va exista și un 
plan de producție, dotarea e 
nesatisfăcăloare. Pentru in
struirea practică introductivă 
atelierele corespund. In școa
lă se află trei ateliere de lă- 
cătușărie,' unul de strungărie 
(doar trei strunguri ne mulțu
mesc, restul sînt învechite), 
de sudură, de forjă și, în di
verse ateliere, mașini de gău
rit, polizoare, două freze uni
versale de sculărie F.U.S.-l, 
foarte moderne, o mașină de 
rabotat. Practica în ateliere 
este coordonată de maiștri in
structori, fiecare avînd cam 15 
elevi, deci avînd posibilitatea 
să-i controleze și să-i îndrume 
in mod individual.

— Dar practica 
producție ?

— O efectuează 
lui II de la școala 
lă, repartizați la 
miniere și Uzina de utilaj mi
nier, repartizare făcută de

m

elevii anu- 
profesiona- 
exploatările

C.G.P., tn funcție de cerințe
le unităților economice. Au 
fost întocmite programe de 
instruire practică, transmise 
fiecărei unități, în așa fel în- 
cît elevii să participe efectiv 
Ia toate lucrările. Se poate 
spune că întreprinderile se o- 
cupă de elevi, chiar ei ne 
transmit diferite aspecte din 
care deducem că execută lu
crări destul de importante și 
cu bune rezultate. In ce ne 
privește, colaborăm cu între
prinderile, dar sîntem defici
tari în ce privește controlul 
nostru asupra elevilor — a- 
vem un singur maistru pentru 
practică. Dar, conform unor 
grafice, profesorii de specia
litate fac cîte 3-4 vizite pe 
săptămînă în întreprinderi 
pentru a urmări evoluția ele
vilor, modul cum se integrea
ză în colectivul de muncă, 
cum respectă disciplina în 
producție, cum sînt ajutați de 
ceilalți muncitori. Desigur că 
și acest sistem statornicit în 
școală își are o parte de con
tribuție în acomodarea absol
venților noștri (cam 350 în 
fiecare an) cu locurile de 
muncă, cu colectivele unde 
sînt repartizați și în obținerea 
unor frumoase performanțe in 
meserie.

Convorbire realizată de
Tiberiu SPĂTARU

Incepind de la l decembrie, 
în toate școlile din Valea Jiu
lui se deschide „Luna cintecu- 
lui patriotic". In flecare săptă- 
mînă elevii mici vor învăța 
cîte un cînlec iar elevii din 
clasele mari cîte două. Iniția
tiva, ' aparținînd Consiliului 
municipal al organizației pio
nierilor, are în vedere posi
bilitățile educativ-formative a- 
le muzicii militante, a cînte
cului patriotic.

de poezie 
patriotică

Pionierii și elevii Școlii qe- 
nerale nr. 2 Lupeni întîmpină 
aniversarea unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii 
atît printr-un efort sporit lo. 
învățătură, cit și prin activi, 
tățile cultunal-airtisticn. Con
cursul recitatorilor de poezii 
„Popor român, ie slăvim și te 
iubim", care a avut Ioc dumi
nică, este o expresie grăitoa
re pentru qîndirea copiilor, a 
căror viață fericită de astăzi 
este o consecință a vieții noi 
a țării. Tot la această școală 
a fost orqanizat luni un origi
nal concurs de desen pe te
ma „Viața de aur a țării noas
tre". O inițiativă similară se 
află și la Școala qenerală nr. 
5 din Lupeni unde se va des-

Duminică dimineața, la Ca
sa de cultură din Petroșani, 
precum și în 
și Uricani au 
pe localități 
pionierilor și 
pili cîntă patria și partidul", 
rezervat corurilor existente 
in școli. Acest concurs este or
ganizat din inițiativa Consi
liului municipal al organizației 
pionierilor, fiind doar una din
tre multelo activități pe care 
pionierii și școlarii din Valea 
Jiului Ie consacră aniversării 
a 25 de ani de la proclamarea 
Republicii.

orașele Petrila 
avut Ioc fazele 
ale concursului 
școlarilor „Co-

Pe urmele 
istorieiA

In metodologia predării isto
riei. excursiile și vizitele au 
valoarea unor lecții cu carac
ter evocator, împletind cunoș
tințele noi cu participarea e- 
fectivă. Acest fapt l-au avut 
in vedere cadrele didactice de 
la Școala qenerală nT. I din 
Lupeni cind, duminică, au vi
zitat Muzeul mineritului din 
Petroșani, Sinteză a istoriei 
muncii și luptei revoluționare 
-i minerilor din Valea Jiului. 
Apoi, pionierii și școlarii au 
făcut o frumoasă și instructivă 
excursie la Sarmizeqetusa.



3.

preparatori

în fiecare zi
(Urmare din pag. 1)

treaptă superioară 
Jor munci Pentru 
acestor deziderate, 
răspunde prompt

a în- 
reali- 
pen- 
tutu-

Apoi, înființarea 
îmbunătățirearăspundere sarcinile ac- 

etape.
darea de seamă cit și 
care au vorbit au ana-

Botor, betoniștii Alexa Gheorghe și Va- 
Bechent, macaragiii loan Rusu și Dumi- 
Arhid, mecanicul loan Albu și electricia- 
Dionisie Tokes.

Giurgiu, 
T.uca și 
felul în 
a îndru-

lubritate — în a căror sarci
nă cade și strîngerea afișelor 
depășite. Așteptăm măsuri o- 
perative.tipărite, în culori plăcute, 

i subunitatea poligrafică 
Petroșani și afișate nu- 
în locuri special amena- 

■ în acest scop.

„Multicolorele afișe11
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m

însemnare

Iosii DAVID

In cadrul sectorului
de transport

al E.M. Paroșeni
(Urmare din pag. 1)

abonamentele
la ziarul

u

SIV.

Mica publicitate

areas-

TOATE REZERVELE DE METAL A-

dec'll
Rar

care

a
Și

prin 
i se 
„nu-

reper- 
indica- 

între-

desfacere a 
încălțăminte

Abonamentele pentru 
luna decembrie a.c. se 
pot face pînâ în ziua 
de 30 noiembrie inclu-

„Steagul roșu

cei .păgubiți că-i 
în limita po

x'a

CAUT îngrijitoare copil 5 ani. Sir, Institutului bloc 10, 
scara I. apartament 2, Petroșani.

Reînnoifi-vă

de la. înființare 
prezent. nu 
așteptările.

CERINJE MAJORE 
în fata tinerilor

„Uzina noastră și-a îndeplinit 
cu succes sarcinile de produc
ție, iar dv„ tinerii ați avut 
un aport deosebit la realiza
rea indicatorilor cantitativi și 
calitativi" — sînt cuvintele in
ginerului șef Nicolae Vîlcea, 
delegat din partea conducerii 
uzinei la conferința pentru 
dare de seamă și alegeri a 
organizației U.T.C. care a a- 
preciat astfel, în cîtcva cuvinte, 
loadele organizației de tine
ret de la Preparația Lupeni. 
Dezbaterile vii, combative la 
care am fost martori, ne-au 
confirmat că este vorba de o 
organizație U.T.C. care își 
trăiește viața, care își priveș
te cu 
tualei

Atît 
tinerii
lizat exigent, ou apreciat rea
list, critic și autocritic întrea
ga activitate desfășurată de 
la alegerile precedente, împli
nirile șf realizările lor. Pro
centele superioare obținute la 
principalii indicatori econo
mici, preocuparea permanentă 
pentru ridicarea calificării și 
perfecționării profesionale, nu
meroasele excursii, competiții 
sportive precum și depășirea 
planului de economii finanțe
le Ia acțiuni de muncă patrio
tică cu 33 Ia sută sînt cîteva 
din succesele 
înaltul

fost evidențiați Ioan 
Alexandru Kovacs, 

Nitulescu, Constantin 
Ștefan Luca și alții, 

susținută a 
- după cum

care dovedesc 
simt de răspundere, 

intensa muncă de educație po
litico - ideologică desfășurată 

de comitetul U.T.C. Dintre u- 
teciști, ca exemple de hărni
cie le acțiunile voluntar-patrio- 
lice au 
Giobanu, 
Emanoil 
Bodescu,

O preocupare 
comitetului n fost 
a reieșit din analiza făcută de 
conferință — pentru educația 
politică a tinerilor prin diverse 
mijloace și forme ndecva- 
le specificului organizațiilor 
U.T.C. din cadrul, preparatiei. 
fn cuvîntul lor, uteciștii Ale
xandru Kovacs, Ion

Văduva, Ștefan 
s-au referit la 
comitetul U.T.C.

formările politice, la eficiența 
activității comisiei pentru pro
bleme ideologice.

Tinerii 
prin felul 
activează, 
maturitate 
conșttenți 
dezvoltare 
rul, necesită o continuă per
fecționare politică și ridicarea 
pe o 
tregii 
zorea 
tru a 
ror sarcinilor ce le stau în fa
tă și a fi la înălțimea încre
derii acordate de partid tine
rei generații, utecîștii partici
pant! Ia dezbateri au arătat că 
este necesară o îmbunătățire 
calitativă a învătămîntului po
litico-ideologic, prin ridicarea 
nivelului de preqătire a pro
pagandiștilor, prin participarea 
activă a întregii mase de 
uteciști la învățănrîntul polîtî- 
co-îdeologic.

A reieșit că noul comitet 
U.T.C. trebuie să aibă mai mult 
în vedere generalizarea unor 
initiative menite să intensifice 
munca de educație politico- 
ideologică cum ar fi: întîlniri- 
le cu vechi activiști, excursii 
în locuri istorice, dezbateri 
etice, înviorarea prin forme 
noi și eficiente a informărilor 
politice, îmbunătățirea forme
lor do agitație vizuală.

Conferința pentru dare de 
seamă și alegeri a uteciștilor 
de la Preparația Pelrila a con
stituit un cadru larg de dez
bateri fructuoase a tuturor 
problemelor de muncă șî via
tă ale tineretului, a scos în 

aportul însemnat al 
la realizarea sareî- 

productie, participa- 
plenară la întreaga

preparatiei Petrila, 
în care gindesc și 

dovedesc deplină 
politică. Ei sînt 

ca etapa actuală. de 
a societății, viito- De la 1,6 la aproape

3 apartamente
la posibilitatea prefabricării tuturor detaliilor 
ce compun o nouă clădire, 
a două schimburi de lucru, 
procesului de preparare .și turnare a betoa- 
nelor, transportul panoului de la poligon pe 
șantiere, au fost pe rînd rezolvate cu multă 
operativitate și mare eficientă.

Pentru montarea panourilor prefabricate pe 
șantiere s-a constituit o singură brigadă ai 
cărei membri, inițial nepregătiți pentru ast
fel de lucrări, au devenit, prin propriul lor 
efort și, prin iscusință specialiștii de azi.

Pe „traseul" materie primă pentru panouri 
— locuință nouă, oamenii de aici au atins, 
prin eforturi de gindire și fizice, ritmul ac
tual de 3 apartamente pe zi — lucrînd în 
flux continuu, zi si noapte, mînuind lopeți 
mecanice, dozatoare de agregate și ciment, 
betoniere și mijloace de transport, macarale 
de 100 tone... Numele lor le atașăm unui 
scop major al economiei: de a construi re
pede și cu eficientă. I-am cunoscut întîi pe 
cei care, înțelegîndu-și menirea și rostul, con
tribuie la „geneza" prefabricatelor în incinta 
poligonului: dulgherii Constantin Onu și Zol-

lan 
sile 
tru 
nul

In continuarea „fluxului", transportul pa
nourilor de la poligon spre șantiere nu este 
deloc o operațiune simplă. Șoferul Mihai 
Lentz, achitîndu-se cu cinste și seriozitate de 
această sarcină, reușește să transporte cu au
tocamionul ,,Tatra", căruia la nevoie îi mai 
atașează și un trauler, toate panourile care, 
așezate pe verticală în șantier dau urbanis
ticii orașelor valențe mereu mai bogate în 
sensuri și frumusețe.

Ca urmare a măririi planului fizic de apar
tamente cu peste 1 000 în actualul cincinal, 
sarcină stabilită în urma vizitei efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în Valea Jiului și cum o 
mare parte din aceste apartamente noi, vor 
fi construite din panouri mari prefabricate, 
lucrătorii poligonului Livezeni urmează să 
răspundă unor îndatoriri crescînde. Acești 
constructori ne-au dovedit că orice se poate 
cînd e vorba de sporirea fondului locativ 
necesar oamenilor muncii. De aceea, ne pu
nem toată încrederea si nădejdea în ei.

Unitate nerentabilă
La începutul lunii august 

din acest an a fost deschis, 
in strada Republicii nr. 17 
clin Petroșani, magazinul de 
prezentare și 
Fabricii de 
„Banatul" din Timișoara.

înființarea în orașul nos
tru a unei astfel de uni
tăți, care să vină in întâm
pinarea cererii populației, 
punînd in vînzare tin larg 
sortiment de modele noi și 
de calitate superioară de 
încălțăminte, în funcție de 
sezon și specificul local, a 
fost bine primită de către 
cumpărători. Insă, felul cum 
noua unitate și-a. desfășurat 
activitatea, 
și pină în 
confirmat 
iată de ce.

Vineri. 17 noiembrie 1972. 
Zi de tîrg săptămînal în o- 
rașul Petroșani. O mare a- 
fluență de cumpărători in 
toate unitățile comerciale. 
In magazinul de prezentare 
și desfacere nimeni 
cele două vînzătoarc. 
cite un cumpărător, 
după ce întreabă și primeș
te răspuns, pleacă ncmiilțu-

mit: nu găsește articolul 
ce-l interesează.

Intr-adevăr, unitatea este 
foarte slab aprovizionată. In 
loc ca magazinul să fie a- 
provizionat cu o largă gamă 
de. încălțăminte de sezon, 
el nu oferă decît cîteva sor-

timente care nu interesea
ză. Lipsesc cizmulițele pen
tru copii și, femei, în mări
mile cerute și în culori va
riate. încălțămintea de ca 
litote superioară. ghetuțe 
]ientru copii și altele. Ges
tionara Aurica Luca ne ex
plică această situație 
faptul că „așteaptă să 
facă inventarul" (?) și 
mai după aceea va veni ma
șina fabricii cu marfă".

Nu se poate vorbi nici de 
cunoașterea cerințelor de o 
preocupare deosebită pentru 
satisfacerea acestora. Apro-

vizionarea, magazinului 
dată pe lună, se face din 
„ceea ce are fabrica" 
momentul dat și în foarte mi
că măsură corespunzător cu 
ceea ce se caută.

In asemenea condiții este 
firesc că despre rentabilita
tea magazinului nici nu 
poate fi vorba. Unitatea de 
..prezentare și desfacere." a 
fabricii „Banatul" a Înca
sat din vînzări. în interva
lul 1-15 noiembrie mai pu
țin de. 51 000 lei, aceasta in
tr-o perioadă. în care. încăl
țămintea are mare căutare. 
Problemă care se pare nu-i 
interesează, deoarece maga
zinul. nici nu are un plan 
de vînzări.

Deci, e vorba de tm ma
gazin tratat cu indiferen
ță. slab aprovizionat, neren
tabil, dar care coordonat co
respunzător de către fabrica 
sub a cărei firmă funcțio
nează. ar putea deveni o u- 
nitate de mare utilitate atît 
pentru cetățenii, orașului cit 
și pentru fabrică.

și coordonat învățămin- 
politico-ideoloqfc, "ia

evidentă 
uteciștilor 
ailor de 
rea lor
viată politico-socială a orașu
lui. De asemenea conferința 
a direcțional sarcinile de vii
lor ale muncii organizațiilor 
de tineret, ale noului organ 
coordonator care, sub nemi
jlocita îndrumare a comuniș
tilor vor trebui să înscrie noi 
succese pe drumul împlinirii 
cerințelor majore ce stau în 

tinerilor preparatori.

1 FIERARI!

Articolul publicat sub tit
lul de mai sus in ziarul 
„Steagul roșu" a criticat as
pectul inestetic al afișajului 
din orașul nostru. In răspun
sul adresat redacției, consi
liul municipal al sindicatelor 
ne -informează că țv parte din 
aceste afișe 'aparțin'' Casei de 
cultură din localitate. Pentru 
a evita în viitor apariția unor 
astfel de materiale de popu
larizare, 
ducerii 
difuzeze

s-a recomandat con-
Casei de cultură să 

viitor numai

șe I 
prin 
din 
mai 
jate

Lucrurile nu s-au îndreptat 
insă prea mult, deoarece, in 
afară de răspunsul trimis -re
dacției de consiliul municipal 
al sindicatelor din Petroșani, 
celelalte instituții vizate nu 
au plecat urechea la semna- . 
Iul critic al ziarului. N-au fă
cut acest lucru nici cei de la 
EG.C. Petroșani

Programe
de brigadă

de apel 
aparține 
nn pre
program 
realizate 
din lu-

In orașul Lupeni exista două brigăzi artistice de agitație. 
Prima aparține Exploatării miniere lupeni și activea
ză în cadrul clubului din localitate. Această formație 
a pregătit textul intitulat „Să spunem totul Ia concret", 
care s-a și prezentat in fața minerilor în sala 
și Ia stația de amplificare. A dona formație 
cooperativei „Deservirea" și pregătește acum 
gram cu titlul „Deservirea la minut". Acest 
il înlocuiește pe cel vechi cu care au fost 
mai multe spectacole in fața cooperatorilor 
peni.

Dacă la cele două unități — mina lupeni și coope
rativa „Deservirea" există, după cum am văzut, efor
turi lăudabile pe linia realizării unor programe de 
brigadă artistică de agitație interesante, mobilizatoare, 
nu același lucru se întâmplă la altă unitate lupeneană 
și anume la fabrica „Viscoza". Deși în această fabri
că există mnlți tineri care ar putea fi antrenați Ia ac
tivități artistice, pină acum nu s-a Întreprins nimic 
concret in această direcție. Mai mult, deși conduce
rea clubului sindicatelor din lupeni a solicitat fabri
cii „Viscoza" să trimită cîțiva tineri pentru a iace par
te din brigada clubului nu a existat nici nn sprijin din 
partea organiza 
tă unitate

(iilor de sindicat și U.T.C.

Vinovatele

primit
mustrare

In numărul 7107 al ziarului 
nostru, s-au criticat unele ne
ajunsuri în muncă ale vînză- 
toarelor Natalia Opriș și Ana 
Munteanu de la unitatea 81 
Lacto-veqetarian. Constatând 
autenticitatea celor relatate în 
coloanele ziarului, conducerea 
T.A.P.L. Petroșani le-a sanc
ționat mustrare.

Petroșani. 
toamnă.

Lucrări gospodărești
din Lupeni se poate afirma cu loa- 
buni gospodari. Din proprie iniliati- 

îngrijească statia de autobuze din cpn- 
îndeplinesc acest angajament 

mai multi -ini o dovedesc laptele. Acest ioc de 
călătorilor, in raz de intemperii, e cel mai bine 
tot orașul.

ca iama să-i găsească bine pregătiți, preparatorii 
o seamă de lucrări gospodărești și in incinta pre- 

tinei maga- 
reparații la 

bazinelor de 
altele

Despre preparatorii 
certitudinea că sînt 

vă s-au angajat să 
trul orașului Lupeni. Cum își 
asumat de 
adăpost al 
îngrijit din

, Pentru 
au efectuat 
parației. Printre acestea enumerăm construirea 
zii, întreținerea căilor de acces din preparațio. 
canalul de aductiune, curățirea și dezinfectarea 
apă, văriiirea și vopsirea băii și vestiarelor si

folosite integral, cu chibzuinfă
MIERCURI 22 NOIEMBRIE
Soarele răsare la ora 

și apune la ora 16,43. 
trecute din an 327. 
rămase — 39.

7,2 
Zii 
Zile

EVENIMENTE

Ieri, 21 noiembrie, 
la clubul sindicatelor din 
ninoasa a avut loc o expum - 

cu tema „Politica P.C.R. 
construire a socialismului 
România”. Astăzi, la acee- 
oră și în același loc, va ti 

prezentată expunerea „Parti
cularitățile de virstă in dife
ritele etape de dezvoltare 
copilului".

a

poate vedea și con- 
prilejul unei scurte 
Atelierul de confec-

Ge se 
stata cu 
vizite la 
ții metalice al Șantierului Va
lea Jiului din cadrul Trustu
lui de construcții și montaje 
miniere ?

In primul rînd — ordine și 
simț gospodăresc, traduse în 
lapte cu meticulozitate. Afir
mație este susținută de aspec
tul incintei atelierului, care 
oferă ochiului, Ia fiecare pas 
și în orice punct al său, do
vezi de grijă pentru fiecare 
bucățică de metal, de ordine 
și nu în ultimul plan, de curățe
nie. _ 
bună 
nea, 
ele acasă. In mica incintă a a- 
telierului, care, raportat la 
volumul de lucrări realizate, 
este intens utilizată, se pot 
vedea, aranjate cu grijă de 
bun gospodar, alit diferite pie
se sau părți ale confecțiilor, 
care .rămîn aici doar pînă cînd

Da,' se poale spune pe 
dreptate că grija, ordi- 

chibzuinta sint aici la

sinl încărcate și expediate la 
locurile de montaj, în cadrul 
diferitelor obiective miniere 
aflate în construcție, cit șiașa- 
zisele „deșeuri", rezultate din 
primele „croiri" ocazionate de 
lucrările anterioare, în vede
rea utilizării lor la confecții
le de dimensiuni mai mici. 
Deviza micului colectiv de lă
cătuși, ■ strungari, montorî și 
sudori al atelierului este: 
nici o bucățică de metal iro
sită fără folos, fiecare 
gram de fier utilizat cu 
ență economică sporită.

„Stivele" de decupări, 
zute“ din operațiile de
strucție a flanșelor , și capete 
de diferite profile metalice a- 
șezate pe dimensiuni, fiecare 
așteptîndu-și ziua utilizării, 
sint tot atîtea „argumente" în 
sprijinul afirmației noastre.

Printre animatorii strădanii
lor pentru o ordine exempla
ră din atelier și folosirea ra
țională, chibzuită a metalului,

kilo- 
cfici-

„că- 
con-

incepînd cu electrozii de sudu
ră și piuă la confecțiile de 
proporții apreciabile la care 
se pretează, fără a le diminua 
calitatea și rezistența, (îmbina
rea prin sudură a unor bucăți 
de tablă groasă, sînt comuniș
tii loan Vîlcu, maistrul princi
pal, șeful atelierului. Marin 
Popescu, Dumitru Cpstaclie, 
Nicolae Regheni, Tudbr Cîr- 
șat șî alții.

Merită a fi evidențiată, de 
asemenea, solicitarea adresată 
de atelier loturilor de construc
ții, analizată și sprijinită de 
conducerea șantierului, de a 
„depozita" toate capetele de 
fier beton în vederea folosirii 
lor în atelier. Această măsu
ră avînd drept scop întrebuin
țarea judicioasă a tuturor „re
zervelor" de metal este în par
te tradusă în fapte, 
deșeurilc inutilizabile 
turile de rezistență 
strucțiilor, îndeosebi
turile kîvezenî ș: Petrila, sînț

aduse la atelier și folosite a- 
ici la confecționarea unor pie
se de mici dimensiuni ca șuru
buri. scoabe etc. Tot. în acest 
scop sînt refolosite o parte, 
cite au putut fi recuperate, din 
barele tijelor de glisare a pu
lului central construit la noua 
mină. Livezeni. Este necesar 1n- 
să ca fată de loate rezervele 
de metal de pe toate loturile 

. șantierului să se manifeste a- 
ceeași atenție, ca resturile 
„căzute" in preajma meselor 
de lucru ale fierar-betoniștilor 
să-și găsească o utilizare com
pletă în atelierul de confecții. 
Suma economiilor realizate pî- 
nă acum de atelier la
capitol — 15 000 lei — 
tea fi astfel majorată,
cuparea pentru folosirea 
grală 
loros 
nomia 
qită.

Be-1943 — A murit Jozsa
la, activist al P.C.R., asasinat 
de hortyști (n. 1898); 1942 — 
A fost creată, în R.S.F. Iugos
lavia, Organizația de pionieri 
(30 de ani) ; 1943 — Procla
marea independentei în Li
ban. Sărbătoare națională ; 
1950 — A fost creat Consi
liul Mondial al Păcii în baza 
hotărîrii celui de-al doilea 
Congres mondial al partizani
lor păcii de la Varșovia.

Dezbatere
ora lo, 
de la 
Lupeni 
din a- 
cu le-

FIL E

Azi, 22 noiembrie, 
comitetul sindicatului 
Exploatarea minieră 
organizează Ia clubul 
cest oraș o dezbatere
ina „Crearea unui cadru op
tim de formare și dezvoltare 
a atitudinii pozitive față de 
muncă și a grijii față de a- 
vutul obștesc în rîndurile sa. 
lariaților".

Periodîc, 
în struc- 
ale cori
de la lo-

acest 
ar pu- 

oreo- 
inte- 

va- 
eco-

a acestui material 
și deficitar pentru 
noastră natională-între-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Dacă e marți, e Belgia; 
Republica^ _Și_totuși Eolis e- 
xistă ;
teazul:
Avînt;
place ziua de luni;
— Cultural: Golgotu ; 
ciîoresc; Legenda.

PETRILA: Mihai Vi- 
f ONEA Minerul :

VULCAN: Nu-mi
f.UPENI

Mun-

PROGRAMUL Muzică
și actualități; 7,00 Radiojurnal: 
8,00 Sumarul presei; 9,30 Viața 
cărților; 9,50 Pagini orchestrale 
din operete; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Pe Vlașca și Teleor
man — melodii populare: in.39

T. ȚÂȚÂRCÂ

remedierea. cil și pre
întâmpinarea , unor deficiențe 
in sfera efe activitate a sec
torului de transporl de la 
E.M. Paroșeni din partea bi
roului organizației de bază 
respective, le-am văzul. înain
tate la secretarul comitetului 
de partid de la 
in ultima 
noastre.

i ani 
la

unor 
linie organizatorică : 
tre electricienii schimbului 
pravegbează încontinuu 
sul" transportului din apropi
erea nisei de la banda a 7-a. 
la orizontul 535, tot în aceeași 
zonă fiind plasat si un lăcă
tuș. Ca să' se poată interveni.

defecti- 
s-au 

la es- 
banda 
Mais- 

sa 
e-

mină chiar 
zi a investigației 

Din discuția purtată 
dedus că deja s-a Ire- 
transpnnerea în viață 
importante măsuri pe 

unul din
șii-

,.pul-

în cazul eventualelor 
uni. prompt 
prevăzut nn < 
tafadă și un 
nr. 1, de pe 
Irul de tură 
participe atît 
tectrice cit și 
ce.

' maistrul își face revirnl 
toate locurile do muncă, 
mărind Ca 
condițiile do 
a sarcinilor do plan să 
respectate. Tov. Dorin Gheța. 
cretanil comitetului c" 
ne-a confirmai 
îmbucurătoare : < ii 
vreme mai ales, 
conducere ai sectorului de 
Iran sport se dovedesc mult 
mai activi în materializarea 
măsurilor menite să normali
zeze întregul proces do pro
ducție de la mină, că se a- 
testă o mai fructuoasă conlu
crare intre membrii biroului

si eficace, 
electrician 
lăcătuș la 
planul 15. 
este obligat 
la reviziile 
la cele mecani- 

D’upă norriiroa fluxului,
■ In 
ur- 

fără excepție, 
realizare optimă 

fie 
se- 

do partid 
realitate 

în ultima 
factorii dv

organizației de partid și con
ducerea sectorului. Va trebui, 
insă, întărită munca și pe li
nie politico-educathă, se im
pune 
opinii 
neze 
chide 
se pot irosi timp, 
cărbune, 
unii cu 
nu-i bai 
penalizat 
planului 
să dorm 
nu trebuie lăsați să se cuibă
rească în acest lăcaș călduț 
al nepăsării. Sarcinile de 
plan încredințate de partidul 
și statul nostru privesc între
gul colectiv și pe fiecare in 
parte ! Nerealizarea lor ritmi
că, la nivelul cerul, se, 
cutează negativ asupra 
lorilor centrali, asupra 
gii economii naționale.

se 
crearea unei puternice 
colective care să actio- 

preventiv pentru a în- 
orice „fisură" pe unde 

tone de 
Încă se mai întâlnesc 
optică stranie: „A,

mare, sînt și eu 
pentru nerealizarea 

de producție, dar| pot 
liniștit..." EL bine,

Ing. Adam Ioan din Petro
șani, sir. Republicii 37, repa
rator de radio și televizoare, 
anunță clienții ca în ziua de 
18 noiembrie 1972 din cauza 
’.niui scurtcircuit la instala
ția electrică din pod s-a pro
dus un incendiu în atelier 
distrugînd mai multe apara
te de radio, televizoare,

teriale, mobilier. Prin inter
mediul ziarului cer sprijinul 
rliențiior mei pentru a pu
tea lucra mai departe, asigu- 
rîndu-i pe
voi despăgubi 
sibilităților. Atelierul se 
redeschide după renovare, la
1 decembrie 1972.

\ r&au >-■< șu„ (emisiune ptul: :i 
școlari): 10,50 Mici piese pentru 
chitară: 11,00 Buletin de știri: 
11.05 Muzică ușoară: 11,15 Con
sultație juridică: 11,30 Concer
tul pentru două flaute și or- 
ehestră de Domenico Cimarosa: 
12.00 Discul zilei: Cristian Po
pescu: 12,15 Recital de operă :
12.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat: 
13.00 Radiojurnal: 13.15 Avan
premieră cotidiană: 13.30 Con
cert de prînz: 14,00 Compozito
rul săptămînii: Lttdwts Beetho
ven: 14.40 Selecțiuni din ope
reta „Neapole sub sărutul fo
cului" de Rascfel; 15,00 Buletin 
de știri: 15.05 Fișier editorial; 
15,15 Melodii populare: 15,31)
Muzică de estradă: 10,00 Radio
jurnal: 16.15 Ansambluri eorale 
cu vechi tradiții; 10.30 știința 
la zi: 16,33 C.intece de Alexan
dru Mandy: 16.50 Publicitate ra
dio: 17,00 Tinerețea la puterea 
1 000 000: 17,20 Uvertura ta ope
ra „Nevestele vesele din Wind
sor" de Otto Nicolai: 17,30 Cîn- 
iâ Min Barbu. Ton Dotănescu și 
Dumitru Ciobanu: 18,00 Orele 
serii: 20,00 Republica la un
sten do. vene: 20,io Zece melo
dii preferate: 20.45 Consemnări 
de Ion Hobana; 20,50 înregis
trări cu Maria Lătărețul 21.00 
Revista șlagărelor: 31,25 Mo
ment poetic. Cesarc Pavese :
21.30 Bijuterii muzicale;
Radiojurnal: 22,30 Concert
seară; 24.00 Buletin de 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

18,25

13,35
18.45

19.00

Curs de limba franceză. 
Lecția a :n)-a:
Comentariu la 40 de ste
me: județul Hunedoara; 
Teleclnemateca pentru co
pil : „Muzicantul";
Tehnlc-dub;
Telejurnal: 
Deschiderea emisiunii de 
după-amtazd.
Curs de limba germana, 
întrebări șl răspunsuri pe 
temele :
— Elemente noi !n defini

rea conceptului de na
țiune:

— Planificarea științifică și 
dinamismul economiei 
socialiste:

— Cauzele diferențelor de 
nivel economtc între ță
rile în curs do dezvol
tare din ‘ 
listă;

— Raportul 
știent în 
dală:

Emisiune de educație sa
nitară: „Ce trebuie să știm 
despre ulcerul gastric ?" ; 
Tragerea Pronoexpres: 
Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală:
Timp șl anotimp în agri
cultură ;
1001 de seri:

lumea capita-

spontan-con- 
acțiunea so-

emisiunii.

necunoscut : 
de începui

9,00 Deschiderea 
Telex;

9.05 Bucureștiul 
Arhitectura 
(W :

19,20
19,30 Telejurnal.

tt> cinstea aniversării Re
publicii — cronica mari) 
intrecerl;
„Trofeul Carpați" la hand
bal feminin: Romania — 
iugoslavia (repriza a n-a). 
Teleobiectiv. Micronul, gra
mul, secunda. Inițiativa 
oamenilor muncii de la U- 
z.ina „Rulmentul" din Bra
șov. Transmisiune directă: 

„BUme- 
distrtbuti.-: 
Dana An-

Telecinemateca : 
rangul". m 
leane Wyatt, 
dress. Arthur Kennedy. 
Premieră pe țară;
Interpretul săptămînii: 
Floarea Tănăscscti;
..24 de ore".
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încheierea lucrărilor Plenarei
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. 1)

confirmă posibilitatea dezvol
tării unor relații largi Intre 
toate statele, indiferent de 
orindulrea lor socială, pe ba
za egalității in drepturi și res
pectului mutual al independen
ței și suveranității naționale.

Plenara a stabilit ca repre
zentanții României să acțio
neze pentru ca viitoarea con
ferință general-europeană să 
consfințească intr-un document, 
semnat de toate țările partici
pante, principiile care trebuie 
să stea la baza relațiilor din
tre toate statele europene și 
anume : egalitatea în drepturi, 
respectul reciproc al inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecul in trebu
rile Interne, avantajul reci
proc, renunțarea Ia forță șl la 
amenințarea cu forța în ra
porturile interstatale.

Reprezentanții României vor 
milita ca această conferință 
să adopte măsuri corespunză
toare în privința extinderii, 
fără nicî o îngrădire, a co
laborării economice, științifi
ce, culturale șl în alte dome
nii între statele europene. De 
asemenea, vor acționa ca la 
conferință să se ajungă la 
constituirea unui organism 
permanent care să asigure 
continuarea contactelor, pre
gătirea altor reuniuni, organi
zarea altor discuții, pregăti
rea materialelor necesare so
luționării diferitelor probleme 
ce apar In relațiile dintre sta
tele continentului nostru.

Reafirmînd că înfăptuirea 
securității europene este o 
problemă a tuturor popoare
lor de pe continent, plenara 
a apreciat că la pregătirea și 
ținerea conferinței trebuie să 
participe toate statele, cu 
drepturi depline, fără deose
bire de orînduirile lor sociale, 
de mărimea sau stadiul dez
voltării lor economice, de a- 
partenența lor Ia diferite 
blocuri militare. Participanții 
la lucrările pregătitoare și la 
conferința europeană vor re
prezenta state naționale, ega
le în drepturi, independente 
și suverane.

Plenara a relevat că proble
mele securității europene nu 
pot fi separate de probleme
le fundamentale ale vieții 
continentului și, în primul 
rlnd, de eforturile pentru dez
angajare militară, pentru re
tragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state in 
granițele naționale, pentru re
ducerea trupelor naționale, 
pentru lichidarea bazelor mi
litare străine, pentru crearea 
de zone denuclearizate, în 
geit'eral, de problemele dez
armării.

România va acționa și în 
viitor pentm a se lua măsuri 
concrete în vederea curmării 
cursei înarmărilor, pentru a 
se ajunge la unele soluții 
chiar parțiale, cum ar fi an
gajamentul solemn al tuturor 
statelor de a renunța Ia efec
tuarea de manevre militare, 
Ia demonstrații de forță, la 
masarea de trupe la granițe
le altor state, de a trece la 
reducerea bugetelor militare.

Relevînd că în dezarmare 
sînt interesate toate popoare
le europene, așa cum sînt, de
altfel, toate popoarele lumii, 
plenara a apreciat că este pe 
deplin firesc și legitim ca 
toate țările să ia parte, cu 
drepturi egale. Ia soluționarea 
acestei probleme cruciale, în 
interesul păcii și colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

Plenara consideră că la dis
cuțiile privind reducerea tru
pelor în Europa trebuie să 
participe toate statele de pe 
continent, că abordarea aces
tor probleme cu participarea 
numai a unor state ar însem
na să se meargă pe calea dis
cuțiilor de la bloc la bloc, 
ceea ce contravine intereselor 
statelor de pe continent.

Discutarea problemelor secu
rității trebuie să ducă, în fi
nal, la desființarea blocurilor 
militare — organisme anacro
nice, reziduuri ale perioadei 
războiului rece — care frî- 
nează instaurarea unei atmo
sfere de încredere deplină in
tre popoare, de destindere și 
colaborare.

Plenara C.C. al P.C.R. a re
afirmat voința României so
cialiste de a-și aduce, în con
tinuare, contribuția activă la 
dezvoltarea colaborării în 

Europa, la înfăptuirea secu
rității, la cauza păcii în În
treaga lume.

6. C.C. al P.C.R. a hotărît 
ca, în luna ianuarie 1973, să 
se convoace o plenară a Co
mitetului Central, în aceeași 
componență cu cea actuală, în 
cadrul căreia să se analizeze 
modul în care au fost înfăp
tuite hotărîrile adoptate de 
prezenta plenară, indicațiile 
cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

7. In legătură cu numirea 
tovarășului Manea Mănescu 
în funcțiile de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
președinte al C.S.P., plenara 
a hotărît eliberarea sa din 
funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a ales în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R. pe 
tovarășul Miron Constantines- 
c:u.

★
Ia Plenara Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român. în comisii și în plen, 
au luat cuvîntul 181 partici- 
panți. In ședința plenară au 
vorbit tovarășii : Vasile Vîl- 
cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C. C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., 
Trandafir Cocîrlă, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R.. Si- 
mion Dobrovici, prim-secretar 
al Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R., Gheorghe Ghi- 
nea, prim-secretar al Comite
tului județean Botoșani al 
P. C. R., George Homoștean. 
prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al P.C.R., Sava 
Costache, director general al 
Grupului industrial de petro
chimie Pitești, Itiliana Bucur, 
director al întreprinderii inte
grate de lină Constanța. Pe
tre Zamîrca, director general 
al Combinatului minier Su
ceava, Dumitru I.eaua, direc
tor general al Centralei in
dustriale de metale neferoa
se și rare din Baia Mare, 
Gheorghe Marinceanu, direc
tor general al Centralei in
dustriale pielărie și încălță
minte din Cluj, Marin Enache, 
prim-secretar al Comitetului 
P.C.R. al sectorului 3 din 
București, Mircea Izbășoiu, 
maistru principal, secretarul 
comitetului de partid al Gru
pului industrial de petrochi
mie Ploiești, Mircea Groza, 
secretarul comitetului de par
tid de la Uzinele de vagoane 
Arad, Mihail Elorescu, minis
trul industriei chimice, Ange
lo Miculescu. ministrul agri
culturii, industriei alimentare 
și apelor, Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, Ion 
Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior.

In încheierea lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

*
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
adresează întregului partid, 
tuturor oamenilor muncii din 
România, chemarea ca, dez- 
voltînd succesele obținute pî- 
nă în prezent, să acționeze în 
lumina indicațiilor cuprinse 
în expunerea secretarului ge
neral al partidului, să ia în 
fiecare unitate și Ia fiecare 
loc de muncă măsurile con
crete necesare în vederea rea
lizării în cele mai bune con- 
dițiuni a planului de sfat pe 
anul 1973. etapă importantă 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen; să-și inten
sifice eforturile, mobilizând 
toate forțele creatoare ale na
țiunii noastre socialiste pen
tru a da viață programului de 
dezvoltare rapidă a țării, pen
tru înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de Congre
sul al X-lea si Conferința Na
țională ale Partidului Comu
nist Român.

Dezbateri în Plenara Adunării Generale a 0. l 0. FAPTUL DIVERS
Cuvîntul reprezentantului României

NEW YORK 21. — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite: 
Reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a des
chis, luni după-amiază, dez
baterile Plenarei Adunării Ge
nerale asupra punctului în
scris de țara noastră pe agen
da sesiunii, intitulat „Crește
rea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în menținerea 
și întărirea păcii și securită
ții internaționale, în dezvolta
rea colaborării între toate na
țiunile, în promovarea norme
lor dreptului internațional in 
relațiile dintre state".

El a arătat că ideea funda
mentală care a călăuzit aceas
tă inițiativă, supusă dezbate
rii forului plenar al organiza
ției, o constituie necesitatea 
larg recunoscută de a se în
treprinde o examinare apro
fundată, cu participarea tu
turor statelor membre, a unei 
chestiuni atît de importante 
și urgente cum este întărirea 
rolului O.N.U. Obiectivul fi
nal spre care trebuie să tin
dă statele membre ale acestei 
instituții — a spus vorbitorul 
— este conjugarea eforturilor 
comune pentru ca Națiunile 
Unite să devină un organism 
puternic, cu adevărat eficace 
în înfăptuirea idealurilor de 
pace și securitate, de coope
rare și progres ale tuturor 
popoarelor.

Un rol deosebit revine Or
ganizației Națiunilor Unite, 
instituțiilor sale specializate, 
altor organisme internaționa
le, ca factori de stimulare a 
colaborării dintre state, de re
glementare pașnică a diferen
delor, de elaborare a norme
lor chemate să quverneze re
lațiile dintre țări și de asigu
rare a transpunerii lor în via
ță.

Propunerea pe care guver
nul român a prezentat-o aces
tei sesiuni a Adunării Gene
rale urmărește să dea expre
sie concretă acestei preocu
pări, să permită abordarea de 
ansamblu a acestei chestiuni 
de interes general.

Carta Națiunilor Unite a o- 
ferit si oferă un cadru propi
ce pentru identificarea unei 
largi arii de măsuri care să 
sporească prestigiul și efici
ența O.N.U.

Sarcina primordială a Orga
nizației Națiunilor Unite. o- 
glindită încă în primele cu
vinte ale actului său funda
mental, este „izbăvirea gene
rațiilor viitoare de flagelul 
războiului".

Este, de asemenea, necesar 
să se statueze cu toată tăria 
că orice act de încălcare a 
suveranității și independenței 
unui stat de către alte state

Primirea
R. D. Germane 
în U.N.E.S.C.O.
PARIS 21 (Agerpres). — Par- 

ticipanții la lucrările celei de-a 
17-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) 
au aprobat marți, în unanimi
tate, primirea Republicii De
mocrate Germane în această 
organizație. Astfel, R.D. Ger
mană devine cel de-al 131-lea 
stat membru al U.N.E.S.C.O.

Luînd cuvîntul la ședință, 
președintele Consiliului Exe
cutiv ăl U.N.E.S.C.O., Prem 
Kirpal, a subliniat importanta 
acestei liotărîri pentru asigura
rea universalității U.N.E.S.C.O. 

Irebuie să fie considerat ca 
incompatibil cu apartenența la 
O.N.U. și să atragă după sine 
condamnarea publică și măsu
rile corespunzătoare, în con
formitate cu spiritul și preve
derile Cartei. Organizația 
noastră va trebui să nu per
mită sub nici un motiv' viola
rea suveranității unui stat 
membru.

In condițiile în care politica 
de forță și dictat se manifestă 
încă în practica relațiilor din
tre state, organizația va tre
bui să reafirme și să întăreas
că, în spiritul articolului 51 
al Cartei, dreptul statelor de 
a se apăra cu toate mijloacele 
de cahe dispun, inclusiv cele 
militare, împotriva oricăror în
călcări ale integrității lor teri
toriale. ale dreptului lor la in
dependentă și suveranitate, 
îndatorirea O.N.U. este de a 
acorda neîntîrziat sprijin, la 
cerere, pentru curmarea unor 
asemenea acte, de a-și dovedi 
eficacitatea în prevenirea con
flictelor și consolidarea păcii.

In concepția Cartei, Organi
zația Națiunilor Unite ocupă 
un loc central între instru
mentele cooperării dintre sta
te în epoca postbelică. Na- 
lura și poziția O.N.U. în rela
țiile internaționale, ca mijloc

Deschiderea lucrărilor celei de-a- 59-a 
sesiuni a F. A. O

ROMA 21 (Agerpres). — La 
Roma s-au deschis lucrările 
celei de-a 59-a sesiuni a Con
siliului Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (FAO), \ddeke 
Boerma, directorul general al 
FAO. s-a referii. în discursul 
său, la situația mondială a a- 
griculturii. Au urmat dezba

SPORT ■ SPORT ■ SPORT
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

La Belgrad, într-un meci con- 
tînd pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A. la fotbal, s-au 
întîlnit selecționatele de ju
niori ale Greciei și Iugoslaviei. 
Tinerii fotbaliști qreci au cîș- 
tiqat cu scorul de 2—1 (0—1).

BELGRAD 21 (Agerpres). — 
Sala ,.Tivoli" din Ljubljana a 
găzduit primul meci dintre 
echipa locală Olimpia și for
mația Ferencvaros Budapesta, 
disputat în cadrul turului II 
al ..Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață. 
Cei peste 3 000 de spectatori 
aflat) în tribunele sălii au 
urmărit un joc spectaculos, în 
care victoria a revenit cu 
scorul de 3—0 (2—0, 0—0,
1—0) sportivilor iugoslavi.

BUENOS AIRES 21 (Ager
pres). — Turneul international 
de tenis de la Buenos Aires a 
continuat cu disputarea pri
melor partide din turul doi. 
Favoritul nr. 1 al concursului 
masculin, neo-zeelandezul Onnv 
Parun, l-a învins în patru 
seturi cu 6—7, 6—3, 6—0,
6—2 pe argentinianul Tomas 
Lvnch. Ricardo Cano (Argen
tina I a cîștigat cu 2—6. 2—6, 
6—2, G—3, 6—4 la B. Prajoux 
(Chile), iar Hector Roman 
(Argentina) a dispus cu 6—2, 
6—3, 6—1 de Eduardo Zuleta 
(Peru).

SOFIA 21 (Aqerpres). — 
Cîștigînd partida întreruptă în 

de participare a tuturor sta
telor la rezolvarea probleme
lor de interes general, recla
mă ca hotărîrile care privesc 
întreaga comunitate mondială 
să fie elaborate și adoptate 
în cadrul ei, ca orqanizatia să 
fie folosită pentru tratarea și 
reglementarea problemelor ma
jore.

In acesl sens, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. arata recent că 
„Este necesar... să intensifi
căm eforturile pentru dezvol
tarea colaborării internaționa
le. pentru creșterea rolului 
fiecărei țări, mari sau mici, 
în viata internațională, pentru 
sporirea aportului tarilor 
mici și mijlocii în organismele 
internaționale, und'e trebuie 
să-și spună cuvîntul în solu
tionarea tuturor problemelor 
care privesc așezarea relații
lor viitoare între state. Este 
necesar să ne preocupăm mai 
mult de perfecționarea Orqa- 
nîzatiei Națiunilor Unite, care 
poate și trebuie să joace un 
rol mai important în imprima
rea noului curs, în realizarea 
colaborării și păcii în lume”.

Delegația română, a arătat 
vorbitorul, are convingerea că 
dezbaterea asupra căilor și 

teri la care a participat și șe
ful delegației române, Ion 
Stanciu, adjunct al ministru
lui agriculturii.

El a subliniat că România 
ca țară în curs de dezvoltare, 
este interesată în măsurile 
menite să-i susțină eforturile, 
pentru a face mai rapidă dez
voltarea economiei sale na

runda a 10-a cu daneza Hart, 
maestra româncă Gertrude 
Baumstarck și-a consolidat 
poziția de lideră a turneului 
zonal feminin de șah de la 
Pernik. După disputarea a 12 
runde și a partidelor între
rupte, Gertrude Baumstarck se 
află în fruntea clasamentului 
cu 8 puncte, fiind urmată de 
Alexandra Nicolau (România) 
— 7 puncte, Eretova (Ceho
slovacia), Karakas și Veroczi 
(ambele Unqaria) — 6,5 punc
te, Konarkowska—Sokolov (Iu
goslavia) și Vokralova (Ceho
slovacia) 6 puncte. Erenska 
(Polonia) 5,5 puncte etc.

OSLO 21 (Aqerpres). — E- 
chipa de hochei pe qheață a 
României și-a început turne
ul în Norveqia, jucînd la Oslo 
cu selecționata tării gazdă. 
Victoria a revenit hocheiștilor 
norveqieni cu scorul de 9—0 
(2—0, 5—0, 2—0),

MOSCOVA 21 (Aqerpres). 
— La Baku au început între
cerile celui de-al 40-lea cam
pionat unional masculin de 
șah. La actuala ediție a com
petiției participă 22 de jucă
tori, dintre care 11 sînt mari 
maeștri internaționali.

In prima rundă, s-au înche
iat remiză șapte partide: Sa
von — Bronstein, Balașov, 
Furman, Razuvaev — Șamko- 
vici, Zilberstein — Vasiukov, 
Muhin — Tukmanov, Tal — 
Kusmin și Grigorian — Lein. 

mijloacelor care sa asigure 
creșterea rolului O.N.U. in via
ta internațională, dezbatere în 
cadrul căreia un număr cit 
mai mare de state ar urma 
să-și expună vederile, propu
nerile și suqestiile lor. vor 
conduce la anumite concluzii 
c'e vor putea fi urmate de 
acțiuni și măsuri concrete.

El a adăugat»că ar fi util 
ca guvernele să fie solicitate 
să comunice secretarului ge
neral opiniile și sugestiile lor 
privind căile și mijloacele 
prin care s-ar putea ajunge la 
întărirea rolului O.N.U .

Toate aceste idei, sugestii 
și propuneri ar putea face 
obiectul unei analize temeinice 
într-un raport al secretarului 
qeneral al O.N.U., care să 
permită continuarea examină
rii chestiunii Ia sesiunea ur
mătoare.

In încheiere, vorbitorul a 
prezentat — în numele dele
gațiilor din Afganistan. Bel
gia. Ciad, Costa Rica, Grecia, 
Iran. Iugoslavia. Madagascar, 
Mali, Maroc. Mexic, Pakis
tan, Pteru, România, Singa
pore. Salvador, Tailanda. Tri- 
nidad-Tobaqo — un proiect 
de rezoluție Ia acest punct de 
ne ordinea de zi a Sesiunii 
O.N.U.

ționale și, în special, dezvol
tarea agriculturii. România —- 
a spus vorbitorul — înțelege 
să sprijine acțiunile FAO, în
dreptate spre liberalizarea 
schimburilor agricole și se 
pronunță împotriva oricăror 
bariere artificiale, care împie
dică libera circulație a produ
selor agricole.

wfflDSEEEiEEnzsESSEassirassramrans

Partidele Djindjihașvili — Jid- 
kov, Alburt — Kapengut, Gu- 
feld — Holmov și Baghirov — 
Rașkovski s-au întrerupt.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
Disputată în localitatea ceho
slovacă Nitra. întîlnirea in
ternațională amicală de hand
bal dintre selecționatele mas
culine ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul 
de 15—13 (8—9) în favoarea 
qazdelor.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
Au luat sfirșit întrecerile 
competiției internaționale de 
gimnastică desfășurată la 
Bratislava, Ia care au partici
pat sportivi și sportive din 
Bulgaria, Polonia, România, 
Unqaria și Cehoslovacia.

In concursul feminim, pe 
primele locuri s-au clasat, Ia 
eqalitate. sportivele maghiare 
J. Matulai și K. Karpati, cu 
cîte 37,25 puncte urmate de 
A. Boqumelova (Cehoslovacia) 
— 36,50 puncte. Gimnastele 
românce luliana Simonfi și 
Vanda Ispravnicu au ocupat 
locurile 4 (cu 36,45) și res
pectiv 6 (cu 36,30 puncte).

La masculin, victoria a re
venit cunoscutului campion 
polonez S. Kubica, cate a 
totalizat 56,50 puncte. L-au 
urmat în clasament cehoslova
cul M. Reizenthăler — 53,60 
puncte și maqhiarul T. Jisis — 
53,25 puncte. Li viu Mazilu 
(România) s-a situat pe locul 
9 cu 49,45 puncte.

PE GLOB
ROMA 18 (Agerpres). — 

O descoperire arheologică 
puțin obișnuită a fost făcută 
recent în împrejurimile por
tului italian Badisco, din re
giunea Sorento. Este vorba 
de o serie de grote ornate cu 
picturi neolitice. Specialiștii 
consideră ansamblul creații
lor de la Badisco drept unul 
din cele mai originale din 
întreaga Europă, nu numai 
datorită marelui număr de 
picturi, dar și datorită in
teresului pe care-1 prezintă 
din punct de vedere paleon
tologic. Frescele reproduc vî- 
nători în luptă cu animale 
sălbatice, figuri geometrice 
și alte „secvențe" ale acti
vității umane, tratate în ca
racter abstract.

Totodată, cercetători sub
marini au adus la suprafață 
cîteva zeci de piese arheolo
gice datând din secolul II al 
erei noastre. Ele vor con
tribui la identificarea și cla
sificarea ansamblului arheo- 
loqic din acea regiune.

★
CIUDAD DE MEXICO 18 

(Agerpres). — Descoperirile 
făcute recent in America 
centrală au determinat pv 
cîtiva arheologi și bioloqi să 
avanseze ipoteza că o par
te din cerealele cunoscute 
astăzi se găseau în variante 
sălbatice încă dintr-o epocă 
foarte îndepărtată. Aceste 
descoperiri confirmă teoria 
împărtășită de tot mai multi 
oameni de știință, după care 
omul din era paleolitică nu 
cunoștea aqricultura..

Unul dintre argumente este 
acela că, chiar și astăzi, e- 
xistă în lume triburi care nu 
practică aqricultura, cum ar 
fi indieni din pădurile Ama- 
zoniei sau aborigeni din Aus
tralia. In felul acesta, con
sideră ei, s-ar putea stabili 
faptul că istoria culturii plan
telor a cunoscut separat trei 
perioade de apariție. Una 
ar fi de acum cîteva zeci de 

mii de ani, în Asia de sud- 
est. apoi către anul 10 000 
î.e.n. în Orientul Mijlociu 
și, poate, către anul 6 000 
î.e.n. în Mexic.

■Ar
VIENA 18 (Aqerpres). — 

In cursul celui de-al XXIII- 
lea Conqres International de 
Astronautică, desfășurat re
cent la Viena, un radioastro- 
nom american, Sebastian von 
Hoerner, a avansat ideea că 
ar exista, după calculele sa
le. în Galaxia noastră aproa
pe 1 miliard de planete în

Ministrul italian al afacerilor 
externe despre Conferința 

europeană pentru securitate
și cooperare

ROMA 21 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la Conferința euro
peană pentru securitate și 
cooperare, ministrul italian al 
afacerilor externe, Giuseppe 
Medici, a afirmat — într-un 
discurs rostit la Modena — că 
„intensa activitate de sondaje 
politice", întreprinsă recent 
de Italia, are drept obiectiv 
„definirea, într-un spirit de 

care viata să fie posibilă, 
dar nu există nici un argu
ment solid că formele de 
viată să fi avut o dezvoltare 
paralelă. In felul acesta, 
după părerea lui, admițind 
că o civilizație se poate 
prelungi 100 000 de ani, se 
poate accepta ideea că for
me de viată evoluate pot, în 
mod teoretic, să existe ac
tualmente pe 10 000 de pla
nete.

Pentru a face posibilă o 
comunicare cu aceste civili
zații îndepărtate, un alt ra- 
dioastronom american, B. M. 
Oliver, a propus plasarea u- 
nei baterii de radio-telescoa- 
pe foarte puternice, care să 
facă posibilă „ascultarea" 
undelor timp de 1 000 de se
cunde. Acest proiect, numit 
„Cyclop", va costa însă 
foarte mult, o cifră estima
tivă indicînd 50 miliarde do
lari, adică prețul dublu al 
actualului program „Apollo". 
Ceea ce, trebuie să recu
noaștem, este foarte mult 
cu toată dorința omului de a 
ști că există și o altă lurse 
în sfera materială.

■A"
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— La spitalul „Memorial for 
cancer and Alleid Dieseas", 
din New York, a fost efec
tuată cea de-a 36-a | operație 
de transplantare a Beatului. 
Starea sănătății pacientului 
Mary Maguire, în vîrstă 
de 42 de ani, este satisfăcă
toare. Intervenția cHirurqica- 
lă a fost efectuată de o e- 
chipă de medici condusă de 
dr. Joseph Fortner.

■Ar
GENEVA 18 (Agerpres). — 

Potrivit aprecierilor Organi
zației Mondiale a Sănătății, 
la data de 14 noiembrie a.c. 
existau în întreaga lume 
54 443 de cazuri de variolă, 
cu 26 la sută mai mult dr 
cit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

•Ar
BONN 18 (Agerpres). — In 

R.F. a Germaniei continuă să 
ningă. Zăpada, care a căzut 
din abundentă în toate regiu
nile tarii, a paralizat circu
lația în numeroase ljoca’îtăti. 
In landul Hessa stratul de 
zăpadă măsura, vineri seara, 
20 cm. Autostrada care lea
gă orașul Frankfurt pe Main 
de Kassel și Koln a devenii 
impracticabilă pentru circula
ție. Dereqlări importante au 
fost semnalate și în ce pri
vește traficul feroviar. Potri
vit aprecierilor meteorologi
lor vest-germani ninsorile 
vor continuă să cadă și în zi
lele următoare.

sinceritate constructivă, a pro
blemelor de pe ordinea de zi 
a conferinței și a posibilelor 
zone de convergență și de 
înțelegere” între diferitele 
țări europene, pentru a se 
realiza instaurarea unui cli
mat de încredere în raportu
rile dintre statele continentu
lui.

Camera Comunelor a votat 
legea „înghețării" 

prejurilor și salariilor
LONDRA 21 (Agerpres). — 

Camera Comunelor a adoptat 
luni seara — cu 292 de voturi 
pentru și 263 contra — pro
iectul de leqe privind „în
ghețarea" prețurilor și a sa
lariilor pe o perioadă de 90 
de zile. Legea intră în vigoare 
retroactiv, înpepînd de la 6 
noiembrie, dată la care pre
mierul Edward Heath a anun
țai blocarea preturilor și a 
salariilor, măsuri destinate — 
în concepția guvernului - 
stăvilirii inflației, fenomen ca
re a luat proporții îngrijoră
toare.

După cum se știe, în luna 
septembrie, cabinetul Heath, a 
prezentat un program de ..li
mitare voluntară" a preturilor 
și salariilor, ale cărui preve
deri au făcut obiectul a nume
roase runde de convorbiri in
fructuoase cu reprezentanții 
sindicatelor și ai patronatului 
britanic. Guvernul a' refuzat 
să ia în considerare obiecțiile 
sindicatelor, care au relevat 

că măsurile programului gu
vernamental lovesc în speci
al în interesele oamenilor 
muncii, afectînd prea puțin 
sau deloc, marele capital. In 
acest context, scontînd pe ma
joritatea confortabilă de care 
dispune în Parlament, qu- 
vernul conservator a înaintat 
Camerei Comunelor proiectul 
de leqe privind „înghețarea” 
preturilor și a salariilor și a 
depus eforturi insistente pen
tru adoptarea sa neîntîrziată 
prin introducerea „legii ghi
lotinei" — procedură care li
mitează durata dezbaterilor 
parlamentare.

După cum apreciază agenți
ile internaționale de presă, 
impunerea acestei legi este 
susceptibilă să provoace o 
nouă perioadă de tensiune în 
relațiile dintre guvern și sin
dicate, care și-au anunțat ho- 
tărîrea de a boicota, prin ori
ce mijloace, aplicarea acelor 
prevederi care contravin in
tereselor lor.

Reîntors in patrie după 
17 ani de exil voluntar, fos
tul președinte al Argentinei, 
Juan Peron, s-a întîlnit cu 
Ricardo Balbin. președintele 
Uniunii civile radicale a po
porului (U.C.R.P.). S-a anunțat 
că nu va fi făcută nici o ali
anță electorală între această 
organizație și partidul justi- 
tialisl: în leqățură cu alegerile 
din luna martie 1'973.

© Danemarca va stabili re
lații diplomatice cu R.D. Ger
mană pină la sfîrșitul anului 
în curs, a declarat ministrul 
afacerilor externe danez, Knud 
Andersen. într-un interviu a- 
cordat ziarului „Politiken".

® Profesorii au observat de 
mult timp că atenția școlarilor 
slăbește în jurul orei 11 di
mineața. S-a constatat însă că 
distribuirea de alimente în 
școală, în cursul dimineții, 
suprimă această „cădere". Sta
tisticile arată, de asemenea, 
că numărul accidentelor de 
muncă ‘este mai ridicat spre 
sfîrșitul dimineții.

Medicii recomandă, de ace
ea, . un mic dejun care să a- 
ducă organismului aproximativ 
un sfert din rația cotidiană 
de calorii și proteine. Din pri

ma masă a zilei nu ar trebui 
să lipsească laptele, pîinea, 
brînza și, la aleqere, ouă sau 
șuncă, un fruct proaspăt, sau 
un suc de fructe.

@ Iarna, care și-a făcut 
simțită prezenta, în aceste zile, 
în mai multe țări din Euro
pa. pare să se fi instalat și 
în Italia, unde, mai ales în 
reqiunile din nord, a nins 
abundent în ultimele 24 de 
ore. In Piemont, Lombardia, 
Valle d’Aosta, traficul rutier 
se desfășoară cu dificultate.

© Centrul medical din Stan- 
dford, S.U.A., a anunțat că o 
echipă de chirurgi condusă 

de doctorul Nonman Shum
way a efectuat cu succes cea 
de-a 50-a operație de trans
plant a unui inimi. Starea post
operatorie a pacientului, un 
Californian în vîrstă de 51 de 
ani, este satisfăcătoare.

© Un val de irig neobiș
nuit s-a abătut asupra Anato- 
liei orientale, unde temnera- 
tura a coborît la minus 20 de 
qrade. Stratul de polei ce s-a 
așternut pe șosele a paralizat 
circulația.

Ca urmare a unei epidemii 
de qripă, în cinci provincii 
din Turcia, școlile au fost, 
temporar, închise.

@ La 21 noiembrie, a avut 
loc la Stockholm, vernisajul 
Expoziției „Personalități ale 
științei și culturii românești". 
Expoziția, ce va rămîne des
chisă pină la 29 noiembrie, a 
fost inaugurată în prezența di
rectorului a.i. al Institutului 
suedez pentru relații cultura
le cu străinătatea, Lars Bjor- 
kbom, și a ambasadorului Ro
mâniei în Suedia, Eduard Me- 
zincescu, care au rostit alo
cuțiuni.

U.R.S.S. In foto : Un nou Iot de autoturisme „Mos kvici“ părăsește banda de 
montaj plecind spre solicitan ții interni și externi.
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