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Hotărîrea Plenarei O. O. al P. C. R. 
din 18-19 iunie 1973

Cu privire la creșterea
femeii în viața economică,

și
de edificare a 

socialiste, oamenii 
patria noastră, sub 
Partidului Comunist 
obținut realizări re

rolului
politică

socială a (arii
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Spor de Afirmare

In vasta operă 
societății 
muncii din 
conducerea 
Român, au 
marcabile in dezvoltarea și mo
dernizarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, în progre
sul învătămîntului, științei și 
culturii, în perfectionarea con
ducerii și organizării vieții so
ciale. România înfățișează as
tăzi tabloul unei țări în plin 
progres, cu o industrie puter 
nică, în continuă dezvoltare, 
cu o agricultură într-un neîn
trerupt proces de modernizare 
cu o economie dinamică, pros 
peră, care asigură creșterea 
continuă a bunăstării țuturoi 
celor ce muncesc.

Societatea noastră socialistă 
asigură, prin însăș: esența ei, 
drepturi egale pentru toti oa
menii muncii, creează condiții 
pentru afirmarea multilaterală

a tuturor cetățenilor, indiferent 
de sex, vîrstă, stare socială și 
naționalitate. Reprezentînd 51 
la sută din populația țării, mi
lioanele de femei, aflate în ce 
le mai diverse domenii de ac 
tivitate, alături de întregul po 
por, fac dovada capacității loi 
de muncă, a talentului și spiri 
fului gospodăresc, participă tu 
mai activ la întreaga viată e 
conomică, politică și social 
ulturală a tării.
Comitetul Central al Partida 

lui Comunist Român acordă < 
înaltă prețuire contribuție 
considerabile a femeilor la pro 
greșul țării, la înflorirea Româ 
niei socialiste, rolului lor ir 
creșterea și educarea copiilor 
in formarea unui tineret sănă 
tos, animat de nobile idealuri 
ale umanismului, în asigurarea 
tinereții națiunii noastre. In ca
litate de mame și educatoare, 
femeile își îndeplinesc misiu-

înaltă răspundere de anea de 
transmite nolior generații ma
rile virtuți ale poporului nos
tru, tradițiile sale progresiste, 
sentimentele profunde ale pa
triotismului, ale demnității u- 
mane, ale adevărului și justi- 
iei sociale.

De la începuturile existenței 
ale, Partidul Comunist Român 

1 considerat emanciparea fe- 
neii ca unul din obiectivele 
mportante ale luptei pentru li- 
hidarea exploatării omului de 
ătre om, pentru înfăptuirea 
narilor transformări revoluțio
nare și a avut permanent în a- 
'entie atragerea femeilor la ac
tivitatea generală a națiunii, la 
eforturile întregului popor pen
tru reconstrucția țării, edifica
rea societății socialiste, pentru 
ridicarea tuturor cetățenilor pa-

(Continuare in pag. a 4-a)

pruductivita în producție LA CONSILIUL DE STAT

te in abataj și educație 'Ai

sînt 
din 
CP.

Realizările din ultima lu
nă a semestrului I din a- 
cest' an au confirmat la 
sectorul III al minei Diija 
— sector fruntaș pe mină 
la producția de- cărbune, că 
minerii din brigada condu
să de Pavel Tașnady 
cei mai destoinici 
sector, Bilanțul pe
le șase luni trecute stă măr
turie in acest sens : față de 
cantitatea 
bilită prin 
acord,- ei au extras o 
titate suplimentară de 
tone.

In cursul lunii iulie 
cina de productivitate a 
muncii pe fiecare post de' 
miner în brigadă crește fa
ță de perioada precedentă i 
datorită unor condiții im- | 
bunătățite create la frontul 1 
de lucru. Impulsionați de , 
aceste noi sarcini, mobili
zatoare, ce le revin, din ; 
prima zi a lunii, minerii din 
brigadă, în abatajul came
ră din stratul 3 unde mun
cesc, au atins un nivel înalt' 
al productivității muncii — 
8 tone cărbune 
post. Ca urmare, ei au de
pășit sarcina zilnică de 
cărbune cu 44 tone. Este un 
rezultat care dă încredere 
că și în viitor realizările 
brigăzii vor fi bune.
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Printre meseriașii secției sculărie a I.U.M. Petroșani care se achită întotdeauna cu 
cinste de sarcinile, ce-i revin este șl lăcătușul S.D.V. Gheza Rapolti pe care-1 vedeți în imagi
nea noastră în exercițiul iuncțiunli. Foto : I. LICIU

fle cărbune sta- 
foile lunare de 

can - 
3 650

pe fiecare

Pentru a compensa lipsa 
de efectiv, în luna iunie 
la sectorul III al minei Lo- 
nea au fosț repartizați 15 
noi angajați. Colectivul 
harnic al sectorului care 
raportează depășirea volu
mului de cărbune în pri
mul semestru al anului' cu 
6 950 tone, în frunte cu co
muniștii, a hotărît ca ac
tivitățile din luna iulie
vizeze îndeosebi asigurarea 
integrări rapide și eficien
te a noilor angajați în pro
cesul productiv, angrena
rea lor, alături de întregul 
colectiv, la realizarea inte
grală și în continuare a 
sarcinilor de plan. De re
marcat că din acest' colec
tiv minerii -conduși de loan 
Cojocaru au lansat iniția
tiva „brigada de produc
ție și educație".

Prima zi de munca a lu
nii curente dovedește, deja, 
că hotărîrea a fost bine 
înțeleasă, că s-a trecut cu 
succes la înfăptuirea ei. 
Toate cele trei brigăzi de 
la frontale — loan Cojoca
ru, Costache Bîgu și loan 
Bariu — in care, alături de 

au 
an- 

ți 
de 

astfel

minerii cu experiență, 
fost repartizați tinerii 
gajați și-au îndeplinit 
depășit sarcina zilnică 
extracție asigurînd 
realizarea pe sector a unui 
plus de 48 tone cărbune.

0 nouă capacitate de producție
Pentru crearea capacității 

de extracție care să asigure 
realizarea integrală a sarcini
lor de producție în următoa
rele luni, la sectorul IV al 
minei Aninoasa a început ex
ploatarea unui nou abataj 
frontal — numărul 2 în stra
tul 3.

Abatajul, care din primele 
zile ale lunii iulie constituie 
capacitatea de producție prin
cipală a sectorului, a fost în-

credințaf. ca front de lucru 
unui colectiv puternic de mi
neri, conducerea brigăzii reve- 
nindu-i lui Alexandru Vereș.

Este de remarcat că lucră
rile efectuate în ultima de
cadă a lunii trecute — cură
țirea la coperiș și trecerea 
printr-o laminare — permit 
ca, de pe acum, capacitatea 
noului abataj să se situeze la 
cea planificată.
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Obiectiv prioritar 
In preocupările organelor 
sindicale din întreprinderi:

PARTICIPAREA ACTIVĂ, EFICIENTĂ 
LA EtlUCAREA MASEI DE SALARI 

ATI, ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI, 
OMOGENIZAREA COLECTIVELOR 

MUNCĂ
— Pe marginea schimbului 

de experiență de la mina Dîlja —

r

LVz<

Maidane?
Ne este dat să ascultăm tot mai des re

flecții cu note de pretențiozități vizînd un su
biect aflat mai mult ca aricind la ordinea 
zilei : mediul ambiant. Se vorbește de 
lum, de centralele termice cu instalații înve
chite și prost exploatate, de păduri excesiv 
defrișate, de Jiul cu apele negre și de cite 
și mai cite. Nota comună a acestor reflecții 
este nemulțumirea față de . fenomene care 
evident nu pot da satisfacții, față de întrîzierea 
unor măsuri care să pună capăt surselor de 
poluare și să ne confere un mediu înconjură
tor curat, atractiv. Accentul pus astăzi pe 
protecția naturii din jur marchează — ceea ce 
e îmbucurător — o importantă mutație in sfe
ra valorilor publice. Oamenii au ajuns să 
prețuiască mai mult și să reclame aerul cu
rat, apa cristalină, liniștea, spații verzi — deci 
frumosul, agreabilul. E dreptul lor. Dar drep
tul nu exclude obligațiile. Dimpotrivă, presu
pune și angajare, participare la apărarea a 
ceea ce e frumos și agreabil în natură, în 
mediul imediat înconjurător. Se întîmplă insă 
așa, se ține cont de acest precept, de această 
cerință a vieții, a civilizației contemporane ? 
Numeroase exemple atestă contrariul. Și nu 
numai la nivelul insului lipsit de acel ele-

La ce folosesc
două evidențe paralele?

In orice domeniu și la orice 
Ioc de muncă, pentru desfășura
rea în mod normal a procesu
lui de producție este nevoie 
de o temeinică activitate infor
mațională. de cunoașterea u- 
nor elemente prealabile, refe
ritoare, în special, la 
dimensiunea resurse
lor umane sau mate
riale, capacitatea u- • 
tilajelor din dotare 
5.a. Cunoașterea exac
tă a situației din teren 
permite o bună plani
ficare a efectivului, 
utilizarea după cri
terii economice a 
utilajelor, raționalizarea 
sumurllor de materiale.

Pentru furnizarea informa
țiilor necesare luării unor de
cizii cu un bun efect econo
mic In fiecare sector de acti
vitate funcționează un sistem 
informațional mai mult 
mai puțin pus la punct, 
calitatea informației ca și 
viteza cu care ea se obține 
pinde eficiența economică 
deciziei adoptate.

In rîndurile care urmează 
ne vom ocupa de acea parte a 
sistemului informațional (sau

de acel subsistem) care evi
dențiază consumul de mano
peră în activitatea economică 
cu importanța cea mai mare 
în municipiu — extracția căr
bunelui — consum care par
ticipă cu o pondere considera-

tiv și in FIȘA PENTU CAL
CULUL SALARIULUI, fișă 
care, la sfîrșitul lunii, după 
clarificarea ultimelor absențe, 
după natura lor, este prelua
tă de

ocare

„Fișa pentru calculul salariilor'' și „Foaia 
colectivă de prezență" : două evidențe care 
se sprijină reciproc pe date obținute din 
aceeași sursă — pontajul; două evidențe 
<»e servesc la multe lucruri printre care și 
la ocuparea unui timp prețios cu jocul ci
frelor !

con-

sau 
De 
de 

de- 
a

cau- 
ur- 

con:

OE

mentar bun simț care ar trebui să-l oblige 
să-și arunce pachetul de țigări sau punga cu 
bomboane în coșul cu hîrtii și nu pe peluza 
cu flori sau zona verde. Rău e că posedă a- 
ceastă carență civică, de educație chiar și 
semenul nostru cu „principii" și pretenții. Dar 
nu pe cetățeanul de rînd - cu sau fără pre
tenții dar lipsit de simțul civic - vor să vizeze 
aceste rînduri ci pe acei concetățeni ai noștri 
a căror menire 
rarea mediului 
de gunoi. De 
mulți dovedesc 
nu să evacueze 
vă, să-l etaleze.

Pe strada N. 
cinta Muzeului 
veritabilă rampă de gunoi. Pe artera princi. 
pală, pe ambele părți ale podului, malurile 
Maleii (nici la halele orașului piriul nu are 
altă soartă), au devenit locuri de depozitare 
a gunoiului adunat de pe stradă. La fel ta- 
luzul spre liniile ferate de după gardul de 
beton ce mărginește autogara din centrul 
orașului, la fel colțul de la intrarea in minia
turalul parc ai orașului, la fel gazonul verde 
ce mărginește terenul de antrenament de la 
stadionul Jiul - devenit de un timp (grație 
gospodarilor arenei) rampă de zgură, de res
turi menajere, (parcă ar fi incinta vreunei 
microcentrale din noile cartiere), la fel...

Deci, in loc să ștergem urmele poluării, 
petele neglijenței, „inaugurăm", etalăm in 
plin centru, in zonele cele mai circulate noi 
rampe de gunoi, noi maidane, noi 
urîtului, ale dezinteresului.

Obtuză mentalitate ! Curios... 
podăresc I

este tocmai salubrizarea, apă- 
citadin de resturile menajere, 
ce tocmai pe ei ? Pentru că 
bizara concepție că sînt puși 
gunoiul din oraș ci, dimpotri-

Bâlcescu, micul scuar din in- 
mineritului e mărginit de o

puncte ale

Dan STEJARU

Solemnitatea decernării unor 
înalte distincții 

cu prilejul „Zilei învățătorului"
devenit o tradiție ca înA 

fiecare an, cu prilejul „Zilei în
vățătorului", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general îl 
partidului, președintele Consi
liului de Stat, să onoreze 
prezenta sa solemnitatea 
nării de înalte titluri și 
ale Republicii Socialiste 
nia acordate unor cadre 
tice, care s-au distins prin ac
tivitatea lor meritorie în do
meniul instruirii și educării e- 
levilor și studenților și contri
buția adusă la dezvoltarea în- 
vățămîntului, științei și cultu
rii .din patria noastră.

La solemnitatea care 
loc marți dimineața, la

cu 
decer- 
ordine 
Româ- 
didac-

a avut 
Palatul

Consiliului de Stat, 
parte tovarășii lori 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț.

Dlnd glas sentimentelor pro 
funde de recunoștință nețărmu
rită, dragoste și devotament fa
tă de partid, în numele cadreloi 
universitare decorate, a luai 
cuvîntul prof. Radu C. Bogdan, 
rectorul Universității din Bra
șov, care a spus : „Este o șan
să a istoriei că dumneavoastră, 
iubite tovarășe 
Ceausescu, sînteti în 
partidului și statului ■

au luat
Gheorghe

Nicolae 
i fruntea 
și cîrmu-

Iti cu tnare înțelepciune și clar
viziune destinele poporului nos
tru. Munca și viața dumnea
voastră sînt și vor constitui 
pentru generațiile viitoare cel 
inai strălucit exemplu de dăru
ire și consacrare pentru binele 
și fericirea poporului român.

Partidul comuniștilor a des
chis învătămîntului românesc 
orizonturi luminoase, și-1 con
duce cu fermitate pe calea u- 
nei contribuții mereu sporite la 
progresul și înflorirea Români
ei socialiste.

Dascălii din tara noastră vă 
iubesc și văd în dumneavoastră

(Continuare in pag. a 3-a)

CUVUVTUL TOVARĂȘULUI MUTILAT CTAUȘW

bilă la prețul de cost >1 ,pro- 
ductied. Marea majoritate a 
eforturilor ce se depun pentru 
evidențierea consumului de 
manoperă se realizează la ni
velul sectoarelor de produc
ție ale fiecărei unități.

Concret, subsistemul în 
ză funcționează în felul 
mător : maiștrii minieri
semnează în cartea de pon
tai,' înainte de începerba 
schimbului, prezența muncito
rilor Ia locurile de muncă. In 
timpul schimbului — odată 
cu controlul tehnic exercitat, 
aceiași maiștri realizează ceea 
ce se numește contrapontaj.

La ieșirea din schimb, 
maiștrii evidențiază posturile 
prestate în schimbul respec-

tehnicianul normator 
transmite — după ce 

mai face unele com
pletări — calculato
rului de salarii.

Toate ar fi bune da
că ar fi numai afli, 
dar constatăm că la 
calculatorul de sala
rii mat ajunge o situ
ație cu manopera pres
tată în timpul lunii 

prezentată' altfel! Este
de FOAIA COLECTI-

dar... 
vorba
VA DE PREZENȚA, unde nu
mele salariaților și posturile 
prestate nu sînt consemnate 
pe locuri de muncă (precum 
în FIȘA DE CALCULUL SA
LARIULUI),, ci in ordine cres
cătoare a numărului de mar
că al salariaților.

Această foaie colectivă de 
prezență este completată zil
nic (la unele sectoare, însă, 
din două în 
în trei zile)

două, sau din trei 
de către tehnicia-

stimațiStimate tovarășe și 
tovarăși,

Doresc ca in numele 
cerii de partid și de stat, al 
meu personaj, să vă felicit în 
mod călduros pe dumneavoas
tră care ați primit cu prilejul 
„Zilei învățătorului" înalte 
distincții ale Republicii Socia
liste România, precum și pe 
toți ceilalți profesori și învăță
tori, slu jitori ai școlii, care de 
asemenea, au fost distinși cu 
ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

Folosesc acest prilej pentru 
a adresa totodată tuturor slu
jitorilor școlii salutul căl
duros al Comitetului Central, al 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri, urarea de a ob
ține noi și noi succese în ac
tivitatea viitoare. Acordarea 
acestor inalte distincții con
stituie in primul rînd o apre
ciere personală a dumneavoas
tră, a fiecăruia
au fost decorați, și, totodată, 
constituie și o apreciere mai 
generală a aportului cadrelor 
didactice din întregul nostru 
invățămint la minunata operă 
de făurire a unui tineret nou, 
înarmat cu cuceririle științei

eondu-

înaintate, 
dragostei

din cei care

tng.
analist la

Ion FI LIP
I.C.P.M.H. Petro
șani

(Continuare in pag. a 3-a)

La Lupeni, s-a deschis cea de a IV-a ediție 
a taberei de pregătire a tineretului 

pentru apărarea patriei
T/NERI LA

— Tabără, drepți I Pentru 
onor, înainte 1

Tinerii in uniforme albas
tre, aliniafi intr-o ordine per
fectă, in acordurile fanfarei, 
care intona „onorul la co
mandant", ascultau cum co
mandantul taberei, tovarășul 
Florin Drăgulici, activist 
comitetului județean 
Hunedoara, 
persoanelor oficiale prezente 
la festivități...

Ne aflam, duminică dimi
neața, in incinta „citadelei

al 
U.T.C. 

clădea raportul

ȘCOALA PATRIOTISMULUI
invă(ămintului profesional 
minier din Lupeni, situată în
tr-un loc pitoresc de pe co
lina 
neri 
tură 
tate,
și ucenicie la locul de muncă 
își vor petrece o parte a va
cantei de vară, eșalonați 
serii, în cadrul celei de
IV-a ediții a taberei 
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, orga-

Brăii, unde numeroși ti- 
elevi din liceele de cul- 
generală și de speciali- 
din școlile profesionale

pe 
a 

de

nizată sub egida Comitetului 
Central al U.T.C., și a comite
telor municipal și orășenesc 
U.T.C. Alături de detașamen
tul elevilor municipiului nos
tru, in prima serie a pregătiri
lor se află și alți tineri reuniți 
cu tații sub faldurile drapelului 
tricolor inăltat pe „platoul de

Ionel ȚABREA

și culturii celei mai 
educat în spiritul 
față de popor, față de partid, 
față de cauza socialismului.

După cum cunoașteți, re
centa planară a Comitetului 
Central a adoptat noi măsuri 
cu privire Ia perfecționarea și 
îmbunătățirea tuturor laturilor 
invățămintului din România. 
Am obținut rezultate bune, dar 
mai avem mult de făcut în 
acest domeniu — ca și în alte 
sectoare de activitate — pen-

tru a asigura înfăptuirea ne
abătută a hotăririlor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței 
Naționale.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia, care presupune, după 
cum știți, dezvoltarea intensă 
a economiei naționale, cere 
cadre cu o înaltă pregătire, 
impune ridicarea nivelului de 
cunoaștere al omului. In a-

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul minelor 

și hidrocarburilor din Venezuela

de

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 3 iulie, 
pe ministrul minelor și hidro
carburilor din Venezuela, Hugo 
Perez la Salvia, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a fost
față Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și 
geologiei.

Mulțumind pentru onoarea 
de a fi primit, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de priete
nie și cele mai bune urări din 
partea președintelui Rafael 
Caldera, împreună cu asigura
rea că poporul venezuelean 
așteaptă cu sentimente de sti
mă și dragoste vizita șefului 
statului român, care va con
tribui și mai mult la strînge- 
rea legăturilor dintre cele două 
țâri.

Ministrul venezuelean a ară
tat că vizita făcută în Româ
nia, discuțiile avute au eviden
țiat noi posibilități de dezvol
tare a colaborării și cooperă
rii între cele două țări. Dind 
o înaltă apreciere activității 
tării noastre, oaspetele a sub
liniat existența multor puncte 
de coincidență în politica și 
pozițiile celor două state, atit 
pe plan intern cit și extern.

Președintele Consiliului de 
Stat a subliniat, în convorbi
rea cu oaspetele, că Republica 
Socialistă România urmărește 
cu multă atenție activitatea 
poporului venezuelean, consa
crată edificării unei economii 
independente, unor prefaceri 
In viața politică și socială a

țării și afirmării sale suvera
ne în relațiile internaționale. 

România — a arătat tovară
șul Nicolae Ceaușescu —, care 
se pronunță pentru instaurarea 
in raporturile dintre state a 
principiilor suveranității și 
independenței, neamestecului 
în treburile interne, egalității 
și avantajului reciproc, pentru 
statornicirea în lume a unor 
relații pe baza dezvoltării libe
re a fiecărei națiuni, sprijină 
activ lupta popoarelor din 
America Latină, pentru a pune 
capăt dominației străine și a 
deveni stăpîne pe bogățiile lor 
naționale, condiție a progre
sului social, a unei adevărate 
independente politice și eco
nomice.

In acest context tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
rolul din ce în ce mai impor
tant al țărilor mici și mijlocii 
în promovarea unei noi poli
tici în viața internațională 
ceea ce impune întărirea co
laborării între aceste state, 
atit în planul relațiilor bilate
rale, cit și în rezolvarea prin
cipalelor probleme ale lumii 
contemporane.

Relevînd că așteaptă, cu 
multă plăcere vizita în Vene
zuela. întîlnirile cu președin
tele Rafael Caldera, care vor 
pune bazele unei colaborări 
trainice, cit mai intense, în 
domeniile de interes comun 
dintre cele două țări, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a trans
mis șefului statului venezue- 
lean cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală.

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

(Continuare in pag. a 3-a)

O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANA 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

In prezența delegațiilor 
din cele 35 de țări participante, 

ieri a avut loc la Helsinki

Ședința inaugurală 
a Conferinței pentru securitate 

și cooperare in Europa, 
la nivel ministerial
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OBIECTIV PRIORITAR IN PREOCUPĂRILE 
ORGANELOR SINDICALE DIN ÎNTREPRINDERI:

w

Pe marginea schimbului de experiență de ia mina Dilja

arcinile economice de 
importanță majoră 
care stau în fața co

lectivelor de muncă din în
treg județul Hunedoara, le
gate de creșterea volumului 
de producție, de sporirea 
productivității muncii și îm
bunătățirea eficienței econo
mice, impun mobilizarea ple
nară a tuturor oameni
lor muncii în sensul prelu-’ 
ării cu maximum de respon
sabilitate a sarcinilor, a creș
terii nivelului de pregătire 
profesională și a întăririi 
disciplinei în muncă. La rea
lizarea acestor sarcini tre
buie să coneure toți factorii 
de decizie a procesului de 
producție, trebuie desfășura
tă o vastă activitate ideolo
gică și educativă, trebuie ex
tinsă întrecerea socialistă și 
inițiativele creatoare 
salariaților.

Referatele prezentate 
cadrul schimbului de
periență au ilustrat preocu
pările constante pe care le 
manifestă organele sindicale 
din întreprinderile județului 
în această direcție, rezulta
tele bune obținute în urma 
aplicării lor.

n cursul lunii februa
rie a. c., în cadrul în
treprinderii de utilaj

minier Petroșani a fost lan
sată o importantă inițiativă 
sub genericul „Grupa sindi
cală — grupă de educație 
comunistă". Inițiativa își 
propunea ca grupa sindicală 
să devină nucleul de bază în 
finalizarea sarcinilor de na
tură economică, culturală 
sau socială.

întrecerea a fost lansată 
nu întîmplător de către gru
pa sindicală de la secția de 
reparații electrice: această 
grupă cîștigase o recentă în
trecere între grupele sindi-

■—n——IWII» mnwirni-w»-

cale din întreprindere, rea
lizase un rodnic bilanț pe 
linia activităților cultural- 
educative și se manifestase 
deosebit de activ în cadrul 
dezbaterilor.

Inițiativa se baza pe exis
tența a 
,iare în 
fundau 
donate 
ducție : realizarea indicatori
lor de plan, gospodărirea 
locului de muncă, buna în
treținere a utilajelor, respec
tarea normelor de protecție 
a muncii, ridicarea nivelului

16 criterii de departa- 
întrecere care se con- 
cu principalele coor- 

ale procesului de pro-

cele 62 grupe sindicale din 
întreprindere. După cum de
clara tovarășul Aurel Slăbii, 
președintele comitetului sin 
dical pe întreprindere, „ini
țiativa a contribuit la acti- 
zivarea tuturor oamenilor 
muncii în procesul de pro
ducție, fapt oglindit de rea
lizarea ritmică, lună de lună, 
în acest an a sarcinilor 
plan, în reducerea 
lunare a absențelor 
tivate de la 170 la
precum și în extinderea con
siderabilă a activității cultu
rale de masă".

de 
mediei 
nemo- 
70—90.

rește facilitatea integrării 
profesionale a noilor anga
jați.

O primă constatare făcută 
în cursul analizei întreprin 
se : formalitățile prilejuit' 
de angajare țineau pre: 
mult, se prelungeau pe du 
rata a 5—6 zile, timp în care 
nu arareori noul angajat por
nea spre alte întreprinderi. 
Prin măsurile organizatorice 
întreprinse s-a reușit ca la 
numai două zile după pre
zentarea ,în întreprindere 
noul angajat să se poată pre
zenta la locul de muncă.

Cimp larg de afirmare
ale

în
ex-

INIȚIATIVELOR CREATOARE!

prețuri foarte convenabile, 
precum și puncte de distri
buire a mesei de prînz la 
blocurile de nefamiliști.

In vederea stabilizării noi
lor angajați se urmărește 
plasarea lor în cele mai bune 
formații de lucru, prin a- 
ceasta realizîndu-se, pe lin
gă o pregătire profesională 
îmbunătățită, și o creștere a 
cointeresării tinerilor în re
alizarea unor cîștiguri spo
rite (în prezent media sala
riului lunar realizat de noii 
angajați este de 1 600 lei).
. Acestea sînt doar cîteva 
d-in măsurile întreprinse în 
cadrul noii inițiative și care 
au contribuit și ele, în pri
mele cinci luni ale acestui 
an, ca, pentru 'prima dată 
începînd din 1970, raportul 
muncitori plecați (205) și nou 
angajați (428) să fie favora
bil acestora din urmă.
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de calificare, aplicarea unor 
noi metode de muncă, activi
tatea cultural-sportivă, viața 
de organizație," starea disci
plinară și altele. La fiecare 
criteriu grupele sindicale 
apreciate individual cu 
lificative, corespunzînd, 
tării de la 1 pînă la 10, 
cordate de persoane și 
gane competente (șefi 
secții, responsabilul cu pro
tecția muncii, secretarul or
ganizației de bază, respon
sabilul cultural, președinte
le comitetului sindical etc.). 
Prin întocmirea mediei ce
lor 16 note, se întocmește 
clasamentul lunar și se acor
dă un fanion grupei sindi
cale fruntașe.

Aplicată la început numai 
la secția de turnătorie, ini
țiativa a fost îmbrățișată 
pînă în prezent de 28 din

U
sînt 
ca- 
no- 

a- 
or- 
de

na din problemele ca
re au cauzat serioase 
dificultăți în realiza

rea ritmică a sarcinilor de 
plan în cadrul întreprinderii 
noastre, arăta Ion Mardare, 
președintele comitetului sin
dical din cadrul întreprinde
rii de construcții siderurgice 
Hunedoara, a constituit-o 
fluctuația mare de personal. 
Studiind cauzele acestei fluc
tuații, s-a ajuns la concluzia 
că unul dintre motivele pen
tru care noii angajați pără
sesc întreprinderea după 
scurt timp de la angajare 
constă în neintregrarea în 
sinul colectivelor de muncă 
deja constituite.

Această constatare a stat 
la baza preluării și extinde
rii inițiativei „Prietenii nou
lui angajat", pe baza unui 
program de măsuri ce urmă-

Cu cîtva timp în armă 
noii angajați erau cazați în 
condiții improprii, în barăci 
cu dormitoare comune ; ana- 
lizîndu-se costul ridicat al 
întreținerii acestor barăci, 
s-a ajuns la concluzia că fon
durile respective ar putea 
fi folosite la construcția unor 
blocuri de garsoniere, 
șapte 
tente 
bune 
zării 
liști,

Cele 
asemenea blocuri exiș- 
deja rezolvă în foarte 
condiții problema ca- 
muncitorilor nefami- 
ele fiind prevăzute și 

cu dormitoare tampon 
tinate noilor sosiți.

S-a acordat o atenție 
sebită calității meselor 
vite și amenajării unor 
ții corespunzătoare. Pe 
gă cantina întreprinderii, în 
curînd vor funcționa 
microcantine ce vor 
masa din pauza de prînz la

des-

cinci 
servi

O rațiune simplă — slă
birea legăturii dintre 
cititori și biblioteci* 

clubului, datorită reorganiză
rii acesteia — a determinat 
lansarea de către comitetul 
sindical al uzinelor „Victo
ria" Călan a inițiativei . 
„Biblioteca clubului — la 
grupa sindicală". Inițiativă 
care, după cum arăta tovară
șul Gheorghe Ștefan, pre
ședintele comitetului sindi
cal din cadrul uzinei, a dus 
în scurt timp la creșterea 
numărului de cititori și, în 
special, a numărului de 
cărți citite în cadrul celor 
89 de grupe sindicale. Expli
cația acestei creșteri rezidă 
în posibilitatea de a se son
da mai bine preferințele ci
titorilor și de a le orienta 
lectura spre marile valori ale 
literaturii naționale și uni
versale.

J

Resursele educative ale
culturale de masă

Activitatea culturală de 
masă este una din modalită
țile eficiente de educare a 
salariaților, de ridicare a ni
velului de cultură generală 
și de pregătire profesională, 
de creștere a responsabilității 
în preluarea și îndeplinirea 
sarcinilor de plan. In ca
drul schimbului de experien
ță au fost expuse o serie de 
activități, specifice muncii 
sindicale, ce pot direcționa 
munca culturală în sensul 
formării unei atitudini noi

I

din

Borșa, șeful sec- 
I care bănuim că

I

caracterizează, 
nemotivate : n- 
zeci de absențe

i I

Procesul nemolivafelor' I

activ

In condițiile în care 
dotarea tehnică este în 
Creștere, iar activitatea 
de extracție cunoaște o 
extindere considewibilă 
Ia toate minele bazinului, 
una din cauzele care 
continuă să provoace di
ficultăți în realizarea rit
mică a sarcinilor de plan 
o constituie existența u- 
nui mic grup de salariați 
certați cu disciplina mun
cii, recidiviști inrăiți în 
sustragerea de la lucru.

Sînt oameni care nu 
mai încearcă să-și aco
pere tendința spre chiul 
prin felurite justificări, 
de la telegramele ce con- 
țin false vești alarmante, 
pină la indoielnice con
cedii medicale, ci pur și 
simplu, lipsesc de la ser
viciu, cu o seninătate ce 
nu poate fi comparată 
decît cu iresponsabilita-

tea ce-i 
Absențe 
na, două, 
care dereglează conside
rabil procesul de produc
ție. diminuează realizări
le unor oameni care iși 
fac exemplar datoria și 
reduc salariile realizate 
de absentomani.

In cadrul schimbului 
de experiență la mina 
Dilja a fost organizat un 
original „Proces al nemo- 
iivatelor". in fața mineri
lor adunați în sala de apel 
a minei, acuzarea a fost 
formulată de inginerul

Martin 
torului 
nu o dată și-a pus între
barea „cu cine plasăm a- 
batajele ?“ în zilele cînd 
nemotlvații stăteau liniș
tiți acasă. După ce a a- 
rătat că „prețul" unei ab
sențe nemotivate este de 
pînă la 1 000 de lei pen
tru un miner, de circa 
650 lei pentru un vago
netar, că o brigadă a 
sectorului a pierdut în 
cursul lunii mai 6 700 lei 
din suma de plată ca ur
mare a absențelor nemo
tivate, șeful de sector a 
înfățișat celor prezenți

pe Constantin Eftimie, 
Vasile Stan și Aurel I- 
van, trei dintre cel care 
absentează nemotivat in 
cadrul sectorului. Justi
ficările lor au fost neîn
temeiate (putea fi oare 
altfel?!) și, deși, pe fe
țele lor se putea citi o 
expresie calmă, credem 
totuși că privirile deza
probatoare ale tuturor 
celor prezenți vor consti
tui o lecție pentru in- 
culpații de moment. Cei 
trei nu constituie,
păcate, exemple singula
re : la fel ca ei sînt Uie

Itoafă, Ioan Beraru, loan 
Măriuț, Gheorglie Rusu 
în cadrul sectorului șj 
mulți alții la toate mi
nele Văii Jiului. Crearea 
unei atitudini de masă 
împotriva acestor indi
vizi care persistă în ne
glijarea cerințelor ele
mentare ale disciplinei 
muncii, iată un domeniu 
de mare importanță ce 
poate condiționa bunul 
mers al activității pro
ductive, care va trebui 
să stea în permanență în 
atenția organelor sindi
cale. In acest sens „Pro
cesul nemotivatelor" or
ganizat în cadrul schim
bului de experiență a 
constituit o reușită prin 
caracterul său practic, 
expeditiv, prin punerea 
în valoare a potențialu
lui educativ de care dis
pune opinia publică.

I
I
I 
I
I

valorificate

și avantajelor deosebi- 
care Ie prezintă sti- 

de muncă diverși- 
bazat pe utilizarea a-

față de viață și muncă.
Programul prezentat de 

brigada artistică de agitație 
a constituit un exemplu con
vingător asupra posibilități
lor
te pe 
Iul 
ficat, 
decvată a tut'uror elemente
lor de influențare obștească.-

Brigada și-a propus, și 
reușit în bună măsură, ca 
prin programul său, să vize
ze direct pe cei care absen
tează de la serviciu, care con
trastează vizibil cu eforturi
le pe care le fac majoritatea 
salariaților minei pentru a 
se siitua în rîndul colective
lor de muncă fruntașe din 
bazin. Acordînd locul cuve
nit disciplinei, satirizîndu-i 
pe cei ce nu o respectă și a- 
ducînd laude unor mineri de 
frunte ca Mihai Cosma, Re
mus Miclea, Dumitru Bălăș- 
cău, PaveJ Tașnady și alții, 
brigada nu a omis să amin
tească pe cei ce nu par inte
resați să folosească mașina de 
curățat vagonete, care fac ca 
la baia exploatării să alter
neze apa fierbinte cu cea re
ce etc.

a

activității
intens

Căminul minei Dîlja, unul 
cele mai bine gospodă- 
din Valea Jiului, a găz- 
o altă acțiune semnifica- 
din punct de vedere e-

din 
rite 
duit 
tivă
ducațional : consultația acor
dată de către brigada știin
țifică a Casei de cultură din 
Petroșani. Cu acest prilej ti
nerii locatari ai căminului au 
primit răspunsuri complete 
la întrebările referitoare la 
natura fluxului și a .refluxu
lui, la semnificația meridiane
lor și paralelelor globului 
pămîntesc — din partea tova
rășei Irina Nicolaescu, pro
fesor de geografie.

Au fost formulate de aseme
nea întrebări în legătură cu 
prevederile Codului Muncii, 
cu dependența legilor de 
rințele actuale ale vieții 
ciale.

Interesul manifestat de
tre tinerii salariați față de a- 
ceastă formă accesibilă de 
popularizare a unor noțiuni 
de cultură generală, atestă 
utilitatea adaptării acțiunilor 
educative în raport cu inte
resul masei de salariați, sti- 
mulînd în cît mai mare mă
sură receptivitatea acestora.

ce- 
so-

că-

Opinii ale participantilnr 
la dezbaterile finale

EȘALONUL NOILOR angajați
domeniu/ preocupărilor permanente

de întărire a disciplinei
Unul din referatele audiate cu un deosebit interes, pe mar

ginea căruia s-au purtat numeroase discuții a fost cel prezentat 
de tovarășul DUMITRU OPRIS, inginer șef al Centralei cărbune
lui Petroșani pe tema ; „PREOCUPAREA CONDUCERII MINEI 
DILJA Șl A COMITETULUI SINDICAL PENTRU STABILIZAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ Șl ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI".

Referatul a subliniat nece
sitatea asigurării forței de 
muncă în perspectiva creșterii 
producției de cărbune energe
tic, a considerării problemei 
sus menționate și sub aspect 
calitativ precum și trecerea 
la preselecția noilor angajați 
corespunzător condițiilor de 
muncă din subteran. Fluctua
ția cea mai mare înregistrîn- 
du-se în rîndul tinerilor noi 
angajați, se impune acordarea 
unei atenții deosebite atragerii 
lor pentru a îmbrățișa meseria 
de miner, plasării lor în cele 
mai bune brigăzi.

In prezent, conducerea mi
nei Dîlja este preocupată în 
mod deosebit de creșterea efi
cienței economice, problemă 
care necesită o bună colabora
re cu organele de sindicat în 
vederea mobilizării tuturor oa
menilor muncii. Direcțiile prin 
care se va putea realiza îmbu
nătățirea activității de ansam
blu a întreprinderii o consti-

tuie creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor din sub
teran (domeniu în care s-au 
realizat succese prin experi
mentarea grinzii pășitoare, 
susținerea metalică a unor 
suitori, introducerea mașinii 
de încărcat eu descărcare la
terală, proiectarea transportu
lui monorai etc), și prin îm
bunătățirea disciplinei muncii. 
Absențele nemotivate sînt și 
aici un factor care împiedică 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție, care di
minuează realizările obținute 
prin efortul majorității colec
tivului. In viitor se va mani
festa o exigență sporită față 
de cei certați cu disciplina 
muncii (fapt ilustrat și de mă
surile ferme luate pentru des
facerea contractului de mun
că unui număr de 17 salariați 
cu un mare număr de absen
țe nemotivate), față de cei ce 
nu respectă normele de con
viețuire civilizată (un număr

de 36 de salariați 
cuați din cămin), 
manifestă interes 
gătirea profesională 
cursanți cu peste 40 de absen
țe au fost eliminați de la școa
la de calificare). Organele sin
dicale sînt chemate să cola
boreze activ cu conducătorii 
procesului de producție în a- 
tragerea unui număr cît mai 
mare de salariați în activită
țile de ridicare a nivelului de 
pregătire profesională, de com
pletare a studiilor.

Referatul prezentat a 
fat eforturile care s-au 
pentru a situa mina 
printre întreprinderile frunta
șe ale Văii Jiului și a subliniat 
în egală măsură lipsurile care 
mai persistă. Se poate aprecia 
că la rezultatele bune obținute 
aici, materializate în realiza
rea ritmică a planului în tot 
cursul anului 1973 și în crește
rea cu peste 8 la sută a sala
riului mediu în raport cu anul 
1972, a contribuit colaborarea 
rodnică dintre conducerea în
treprinderii și organele de sin
dicat, care au desfășurat o 
amplă muncă educativă și de 
mobilizare în rîndul oameni
lor muncii.

au fost eva- 
sau care nu 
pentru pre-
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relie- 
făcut 
Dîlja

Fiecare salariat — un participant 
la actul de cultură

MIHAI MARIAN, activist în cadrul 
Consiliului județean al sindicatelor: 

Pentru a asigura eficiența intrecerii între grupele sindicale, 
fixate cit mai judicios, iar punctajul realizat cucriteriile trebuie 

obiectivitate.

Activitatea culturală de ma
să poate dispune de posibilități 
educative deosebite in momen
tul în care reușește să trans
forme spectatorii ce asistă pa
sivi la manifestările organiza
te cu diferite prilejuri. Antre
narea unui număr cit mai ma
re de salariați în activitățile 
culturale desfășurate în între
prinderi, constituie 
preocupările de 
tate ce stau în 
sindicale.

Masa rotundă
sediul comitetului sindical din 
cadrul întreprinderii de utilai 
minier Petroșani a constituit 
un bun prilej pentru directorii

una din 
mare actuali- 
fața organelor ■

desfășurată la

cluburilor și caselor de cultură, 
pentru activiștii sindicali de a 
dezbate căile cele mai eficiente 
de atragere a salariaților la ac
tivitățile culturale, de îmbună
tățire a nivelului calitativ al 
acestora.

Unul din principalele mijloa
ce de informare, de formare a 
unei înalte conștiințe, o consti
tuie lectura cărților. Atragerea 
unui număr cit mai mare de ci- 
tițori, oferirea celor mai va
loroase lucrări, sînt activități 
care presupun o apropiere cit 
mai mare de masa de salariați. 
Numai astfel se poate proceda 
la efectuarea de sondaje 
vind opiniile, la educarea pre
ferințelor și

pri-

cestora. Standul de cărți mobil, 
asemănător celui existent în 
sala de apel a minei Dîlja, răs
punde în cele mai bune condi
ții dezideratelor de mai sus. 
Prezența nemijlocită în mijlo
cul muncitorilor, posibilitatea 
acordării explicațiilor necesa
re, sînt premise ale atragerii de 
noi prieteni ai cărții.

Depășirea stadiului de recep
ționate pasivă a manifestărilor 
culturale, transformarea salari- 
aților în participanți activi la 
actul de cultură, indiferent că 
este vorba de lectura unei cărți 
sau de un program artistic, re
prezintă un domeniu vast de 
activitate pentru organele sin
dicale din întreprinderi.receptivității

PETRU IACOB, președintele comi
tetului sindical din cadrul E. M. Pe- 
trila : 
practic, aplicativ al schimbului de experiență și 
le vom Întreprinde este deosebit de util in edu-

Caracterul 
al acțiunilor ce 
carea oamenilor muncii.

IORDAN POPA, președintele comi
tetului sindical C. F. R. Simeria :

Organizarea schimbului de experiență in Valea Jiului o 
consider utilă pentru că ne-a oferit posibilitatea cunoașterii acti
vității colectivelor de mineri ; vom aplica, potrivit specificului 
activității noastre, inițiativele dezbătute.

viorel țăndărică, directorul 
clubului din Lupeni:

schimb de experiență 
activității cluburilor și

Propun organizarea unui 
axat pe problemele specifice 
cultura.

POP, activist la

asemăndtor 
caselor de

ConsiliulVIOREL
județean al sindicatelor ;

Acțiunile organizate de sindicate trebuie bine fundamentate 
și organizate, pentru a le asigura deplina reușită. Problemele de 
legislație să fie popularizate in forme cît mai accesibile.

RADU LUPAȘCU, secretarul comi
tetului de partid din cadrul E. M. Dîlja:

Rezultatele economice bune obținute de mina Dilja se da- 
toresc și muncii educative desfășurate de organele sindicale, 
mobilizării corespunzătoare a salariaților.

GAVRILĂ DAVID, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor :

O premisă a eficienței acțiunilor întreprinse de organele sin
dicale o constituie situarea grupei sindicale in centrul preocupă
rilor. Va trebui accentuată munca cu cadrele de conducere pen
tru a se urgenta modernizarea tehnologiilor de lucru.

GRAȚIAN FAUR, secretar al Consi
liului județean al sindicatelor :

Trebuie ca sala de apel a minelor să răspundă unor mul
tiple funcționalități, să servească drept cadru acțiunilor mobili
zatoare, artistice, educative întreprinse de organele de sindicat.

POGEA BRÎNCOVEANU, președin
tele Consiliului județean al sindica
telor :

Toate acțiunile întreprinse de sindicate au o finalitate pre
cisă - realizarea integrală a sarcinilor de plan. Reușita acestor 
acțiuni, a inițiativelor lansate, presupune, ca o cerință lispen- 
sabilă, conlucrarea organelor de partid, sindicat și U.i.C. din 
întreprinderi, a factorilor de decizie din procesul de producție.

Pagină realizată de : Bujor BOGDAN

Fotografii : Ion LICIU



MIERCURI, 4 IULIE 1973
3

iiutW

Solemnitatea decernării unor înalte distincții»
cu prilejul „Zilei învățătorului44

{Urmare din pag. 1)

nu numai un conducător stimat, 
ci și un exemplu viu, in muncă 
si în viată. Noi, toți, sîntem 
lingă dumneavoastră și cînd 
mergeți pe ogoare sau în uzine, 
In institute de învățămînt, cer
cetare, de cultură și atunci 
cînd, departe de tară, depuneți 
aceeași nemăsurabilă și inega
labilă energie în slujba presti
giului României, prieteniei, co
laborării și păcii în lume.

Profund onorați de cinstirea 
pe care ne-o faceți azi, reafir
măm încă o dată hotărîrea 
noastră de a nu ne precupeți e- 
nergia pentru a da viață hotărî- 
rilor recentei plenare privind 
dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului și a documentu
lui programatic care este lumi
noasa dumneavoastră cuvînta- 
re la această istorică plenară. 
Legarea strînsă a învățămîntu- 
lui de cercetare și producte, de 
realitățile zilelor noastre, mo
delarea unor specialiști cu larg 
orizont, capabili să creeze ei 
înșiși și să înțeleagă critic ceea 
ce au creat alții, care să stăpâ
nească știința și tehnica și să 
fie în același timp trup și su
flet alături de partid, este ș: va 
rămîne sarcina noastră de că- 
pătîi".

A vorbit apoi prof. Slăvescu 
Florentina, director adjunct la 
Școala generală nr. 96 din Ca
pitală, care a spus:

„Distincțiile acordate astăzi 
ne umplu inima de bucurie și, 
în același timp, constituie un 
puternic imbold pentru noi toți 
să muncim cu și mai multă dă

ruire pentru ridicarea școlii ro
mânești, pentru crearea omului 
nou, constructor al socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră. Vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru a traduce în viață măsu
rile stabilite de recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea pe 
mai departe a învățămîntului 
de toate gradele, astfel ca a- 
cesta să răspundă în ș: mai ma
re măsură cerințelor dezvoltării 
economice și sociale, științifice 
și culturale a țării noastre.

Activitatea dumneavoastră, 
pătrunsă de înaltă dăruire și 
fierbinte patriotism constituie 
pentru noi un exemplu viu, cu 
încredere urmat de toți oame
nii muncii, de toți slujitorii 
școlii românești".

In cuvîntul său, Bodo Ludo
vic, directorul Casei de copii 
din Miercurea Ciuc, a arătat : 
„Sînt pe deplin conștient că a- 
ceastă distincție reprezintă, în 
primul rînd, o deosebită apre
ciere a colectivului în care lu
crez, unde fiecare dintre noi, 
dascălii, români, maghiari și 
de alte naționalități, avem un 
singur țel: să contribuim din 
toate puterile noastre la edu
carea tinerei generativ Știm că 
în trecut, noi nu ne bucuram de 
o asemenea prețuire și nici de 
condițiile de viață și muncă pe 
care ni le-a asigurat Partidul 
Comunist Român. De aceea vă 
rog să-mi permiteți să exprim, 
cu ocazia acestui moment e- 
moționant, mulțumirea și re

cunoștința pe care slujitorii în
vățămîntului, indiferent de na
ționalitate, o purtăm conduce
rii partidului, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovară
șe secretar general, pentru tot 
ce ați făcut pentru noi.

Ne angajăm tovarășe secre
tar general să îndeplinim cu 
cinste toate sarcinile stabilite 
de recenta plenară a Comitetu
lui Central, care vizează ridi
carea activității în școală la ni
velul actualei epoci glorioase 
pe care o parcurge poporul 
nostru.

In întreaga noastră activitate 
vom avea ca model exemplul 
dumneavoastră personal de 
muncă neobosită și devotament 
nețărmurit față de cauza parti
dului și a oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, și 
vom insufla acest exemplu și 
elevilor noștri".

In încheierea solemnității, 
primit cu vii și entuziaste a- 
plauze, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aprecieri
le și îndemnurile sale adresa
te slujitorilor școlii au fost pri
mite cu vie satisfacție, cu en
tuziasm de toți cei prezenți ca
re, dînd glas sentimentelor în
tregului corp profesoral, au fă
cut o caldă manifestare de dra
goste secretarului general al 
partidului, exprimînd hotărîrea 
nestrămutată de a-și închina 
viața și activitatea lor cauzei 
nobile a formării și educării vi
itorilor constructori ai societă
ți1 socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Descătușată din chinga cheilor Jiețului. apa ce le poartă numele aduce la vale 
în sclipiri, frumusețile peisajului de la poalele Parîngului. Foto: C. DRAGOȘ

Simpozion pentru femei cu tema

„Respect, încredere
și prietenie"

Recent la Uzina electrică 
Paroșenă a avut loc un simpo
zion cu titlul de mai sus or
ganizat de comitete fe
meilor. Referatul pe a- 
ceastă temă întocmit' dc 
tovarășele Ana Drăqoi și In 
grid Stan, ilustrat cu nu 
meroase exemple din uzina 
a stirnit un interes deosebi' 
și vii dezbateri.

„Femeia — ca muncitoare 
tehnician, inginer, profesor 
om de știință, activist obștes, 
— s-a relevat printre altele 
în referat —• a devenit o pre
zență obișnuită în viata noas
tră socială, stimată și prețui
tă pentru competența, hărni 
oia și abnegația cu care mun
cește".

Prin cuvîntul lor economis
ta Stefania Traistă, strungari 
ta Elena Țivrea, contabila 
Stanca Serb, muncitoarele 
Ioana Finta, Magdalena Fa- 
zekaș, Eleonora Lefterie, E- 
lena Micin, Maria Schrott, 
Margareta Smidth, Rubinka 
Baki, Gabriela Popescu, O- 
limpia Bumbu, Nicoleta Șanti,

lulea Vîrjan, Valerica Cuge- 
rean, Ileana Seprodi, Ana 
Costea, Ecaterina Horvath, 
Paula Draica. Ecaterina Dă- 
răban. Elena Constantdnescu, 
Eva Nemeth au contribuit la 
deplina reușită a simpozionu
lui, Președinta comitetului de 
femei al uzinei, tovarășa A- 
dela Voicu arăta între altele s 
.încadrarea femeilor în dife
rite domenii de activitate se 
conjugă cu crearea condiți
ilor care să te permită îmbi
narea îndatoririlor profesio
nale cu obligațiile familiale, 
mai ales cu cele privind creș
terea și educarea copiilor. 
Comitetul de femei din ca
drul uzinei Paroșenj s-a pre
ocupai în permanentă și a 
obținut rezultate bune în e- 
ducarea pol'tică. cultural-șfi- 
ințifică și morală a salariate
lor, î’ direcția promovării in 
rîndurile lor a principiilor e- 
tici: și echității socialiste, în 
dezvoltarea conștiinței lor 
socialiste".

In încheiere, a fost stabili
tă tema pentru următorul sim
pozion avînd ca ghid orien
tativ indicațiile Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 18 — 19 iunie 
1973.

ci/i/îm tom/ușului mcolae ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

ceasta privință școala consti
tuie factorul principal în for
marea și educarea tinerelor 
noastre generații. Tinerii care 
învață astăzi în școli vor fi 
constructorii de mîine ai so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate — și, fără nici o în

Ordine și medalii conferite 
unor cadre didactice din 

învățămîntul de toate gradele
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialis
te România a fost conferit tit
lul de „Profesor universitar 
emerit" al Republicii Socialis
te România tovarășilor : Cor- 
neliu G. Baba — profesor la 
Institutul de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu" din 
București, Radu C. Bogdan — 
profesor, rector al Universită
ții din Brașov, Petre C. Bote- 
zatu — profesor la Universi
tatea „Alexandru loan Cuza“ 
din Iași, Alexandru T. Ciucu- 
rencu — profesor la Institu
tul de Arte Plastice ..Nicolae 
Grigorescu" din București, Eu
gen I. Costa — profesor la In
stitutul de Medicină și Farma
cie din București, Ioan C. Ga
vrila — profesor consultant la 
Institutul de Medicină și Far
macie din Cluj, Constantin Io- 
nescu Gulian — profesor la 
Universitatea București, Geor- 
gio A. Ostrogovich — profesor 
consultant la Institutul Poli
tehnic „Traian Vuia“ din Ti
mișoara, Aron Z. Popa — pro
fesor, rector al Institutului de 
mine din Petroșani, Cristofor 
I. Simionescu — profesor, rec
tor al Institutului Politehnic 
din Iași.

Titlul de „Profesor emerit" 
al Republicii Socialiste Româ
nia tovarășilor: Nicolae A. 
Bezrodnîi — profesor, director 
adjunct la Grupul școlar 
..Hidromecanica" din Brașov, 
Gheorghe I. Chilărescu — pro
fesor. director la Liceul din 
Drăgășani, județul Vîlcea. Va- 
sile V. Corpade — profesor, 
director la Liceul agricol din 
Lugoj, Constantin C. Dragomi- 
rescu — profesor, inspector la 
Inspectoratul școlar al jude
țului Ilfov, Alecu A. Darie — 
profesor la Grupul școlar „fi
nirea" din București, Emilian

la cc folosesc douâ evidente paralele ?
(Urmare din pag. 1)

nul cu indicii pe baza consem
nărilor din cartea de pontaj

Interesîndu-ne la sector cam 
ce foloase aduce ținerea unei 
evidențe paralele cu fișa pen
tru calculul salariului, ni s-a 
explicat că aceasta este nece
sară întrucît prezintă centra
lizat, pe un singur rînd al ri
nei pagini, posturile și absen
țele unui om pe întreaga lună, 
spre deosebire de fișa de cal
cul a salariului, în care postu
rile figurează pe tot atîtea pa
gini prin cîte locuri de mun
că a trecut muncitorul în 
cursul lunii.

Insistînd, am mai aflat că 
situația nu este menită să o- 
glindească prezența, deci con
sumul de manoperă, ci, rever
sul fenomenului, adică absen
țele realizate de unii salariați 
pentru ca sectorul să poată 
acționa în privința celor cu 
peste 4 absențe nemotivate, 
în sensul desfacerii contrac
tului de muncă. Așadar, pen
tru cîteva cazuri (din cîteva 
mii cît numără efectivul unei 
mine) pe lună și pentru situa
ții de excepție (cum trebuie 
să considerăm absențele) se 
ține o evidență dublă, comple
te ’ !

Edificați asupra „rostului" 
siestei situații de evidentă du
blă, la nivelul sectorului, să 

doială, ei vor făuri și vor trăi 
in societatea comunistă din 
România. Iată ce minunată și 
măreață misiune revine învă
țămîntului, vă revine dumnea
voastră, tuturor slujitorilor 
școlii.

Sînt convins că veți face to
tul, ca și pînă acum, pentru a 
înfăptui în cele mai bune con-

Gh. Gîrbea — profesor la Li
ceul „Ion Creangă" din Bucu
rești, Ana T. Groza — profe
soară la Liceul „Mihai Emi- 
nescu" din Cluj, Gheorghe V. 
Iftimie — profesor la Școala 
generală nr. 3 din Piatra 
Neamț, Ilie Gh. Micu — pro
fesor, director la Liceul de 
muzică din Sibiu, Ioan I. Oeo- 
lișan — profesor la Liceul nr. 
4 din Timișoara, Paul D. Po
pescu — profesor, inspector la 
Inspectoratul școlar al jude
țului Prahova, Florentina R. 
Slăvescu — profesoară la 
Școala generală nr. 96 din 
București.

Titlul de „învățător Emerit" 
al Republicii Socialiste Româ
nia tovarășilor : Aurelia I. 
Aolăriței — învățătoare la 
Școala de muzică și arte plas
tice din Suceava, Ioan M. Bă
lan — învățător la Casa de 
copii nr. 1 din Dorohoi, jude
țul Botoșani, Ioan D. Bărbat 
— învățător Ia Școala sanato- 
rială din Eforie-Sud, județul 
Constanța, Ludovic I. Bodo — 
învățător, director la Casa de 
copii din Miercurea Ciuc, ju
dețul Harghita, Agapia R. Că
priță — învățătoare la Școa
la generală din Dudești, ju
dețul Brăila, Eugenia V. Co- 
văceanu — învățătoare la 
Școala generală nr. 1 din mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, județul Bacău, Maria C. 
Crîngoiu — învățătoare la 
Școala generală nr. 22 din Cra
iova, Melania C. Enache — 
învățătoare la Școala genera
lă nr. 6 din Galați, loan Gh 
Oncioiu — învățător, direc
tor la Școala generală din Co- 
păceni — Malu cu Flori, ju
dețul Dîmbovița, Valeria I. 
Petrișor — învățătoare la 
Școala generală nr. 12 din 
Brașov, Pantelie D. Vișan — 

revenim la calculatorul de 
salarii. Informîndu-ne și la 
acest nivel asupra utilității 
FOII COLECTIVE DE PRE
ZENȚA am aflat că ea răs
punde... necesității d.e veri
ficare a consemnărilor din 
FIȘA PENTRU CALCULUL 
SALARIILOR. Desigur, în 
orice domeniu controlul își 
are menirea sa, însă nedu
merirea noastră în fața a- 
cestei întrebuințări a foii co
lective de prezență a condus 
la încă o întrebare, pentru 
care am primit un răspuns 
la fel de needificator :

— „Ce faceți în situația 
cînd cele două evidențe nu 
coincid ?

— Cînd FIȘA PENTRU 
CALCULUL SALARIILOR
Șl FOAIA COLECTIVA DE 
PREZENȚA,nu coincid, îi 
chemăm pe cei care le-au în
tocmit și lămurim situa
ția" ! ! !

Credem că e inutil să mai 
facem vreun comentariu a- 
supra valorii „controlului" 
în cazul de mai sus, întrucît 
nici una dintre evidențe 
FIȘA DE CALCUL A SALA

RIILOR nici FOAIA COLEC
TIVA DE PREZENȚĂ" nu 
este considerată corectă, fi
ind necesare confruntării" 
verbale ale celor ce le-au 
întocmit ! 

dițiuni programul de dezvol
tare a școlii, a științei și cul
turii, de făurire a omului, nou, 
constructor al socialismului și 
comunismului.

Cu aceste gînduri vă urez, 
încă o dată, dumneavoastră, 
tuturor cadrelor didactice, noi 
și noi succese, multă fericire 
și sănătate ! (Aplauze).

învățător la Școala generală 
din Mătăsari-Runcurelu, ju
dețul Gorj.

Titlul de „Educatoare eme
rită" a Republicii Socialiste 
România tovarășelor: Ale
xandrina C. Jtincu — educa
toare, directoare la Grădinița 
nr. 14 din Iași, Olga E. Ma
cheta — educatoare, direc
toare la Casa de copii preșco
lari din Sibiu.

De asemenea a fost conferit: 
Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a 
Il-a tovarășului Gheorghe I. 
Vrînceanu, profesor consultant 
la Universitatea București, 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a 
tovarășilor: Vasile M. Cătu- 
neanu — profesor la Institu
tul Politehnic din București, 
Virginia R. Dima — profesoa
ră, directoare la Liceul „Spiru 
Haret" din Tulcea, Ioan St. 
Pătruț — profesor la Univer
sitatea ..Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Grațian C. Porțan — 
profesor, director la Școala 
generală din Ip. județul Sălaj ; 
Ordinul „Meritul Cultural" 
clasa a II-a tovarășului Ale
xandru Eugeniu Fr. Pîrîianu, 
profesor la Liceul „Gheorghe 
Lazăr" din București; Ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa a IlI-a 
tovarășilor: Vasile T. Ababii 
— profesor la Universitatea 
din Iași, Aurel Ștefan A. Co
jocarii — profesor la Institu
tul de Medicină și Farmacie 
din Tîrgu Mureș, Virgil A. 
Dragomir — profesor la Insti
tutul de construcții din Bucu
rești.

Prin același decret au mai 
fost conferite 191 ordine și 
413 medalii unor cadre didac
tice din învățămîntul de toate 
gradele.

Deci, înainte de confrun
tare nici una din evidențe nu 
e bună, dar după discuțiile 
provocate (și înlăturarea ne- 
concordanței) ambele docu
mente devin la fel de corec
te !

Se mai cuvine menționa
tă o situație : pentru 1 con
semnarea naturii majorită
ții absențelor, în FIȘA PEN
TRU CALCULUL SALARIU
LUI, maistrul respectiv se 
documentează din FOAIA 
COLECTIVA DE PREZENȚĂ 
(întrucît tehnicianul cu indi
cii dispune primul de acte
le justificative) și nu con
sultă, niciodată actele jus
tificative care au stat! la 
baza consemnării justificări
lor respective ! ! In această 
situație, cu atîtea ..justifi
cări" ne-am încurcat și mai 
mult, rămînînd în schimb cu 
convingerea unui inutil pa
ralelism al evidențelor. pe 
fondul căruia se petrec re
petări de cifre dintr-o „fi
șă" într-o „foaie", corecturi 
din „foaie" în „fișă" — toate 
acestea servind la multe lu
cruri în afara celui esențial: 
evidențierea și cunoașterea 
operativă a consumului de 
manoperă.

Apreciind că la nivelul u- 
nui sector, de mărime me
die, durata de completare a 

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

Tot un semn 
de întrebare

In urma publicării în zia
rul „Steagul roșu" nr. 7 295 
din 18 aprilie a.c. a articolu
lui ,,Un semn de întrebare", 
în care era sesizat faptul că 
elevii de la Școala generală 
nr. 1 Petroșani au fost îndru
mați să astupe un ' șanț, ca 
apoi acesta să fie redeschis 
tot cu ajutorul elevilor, Consi
liul popular municipal răspun
de următoarele: „Lucrarea 
respectivă nu ne-a aparținut 
nouă, ci școlii generale nr. 
1 care dealtfel a și inițiat și 
organizat această acțiune, fă
ră a anunța consiliul popular".

Semnul de întrebare a ră
mas, fiind de competența con
ducerii Școlii generale nr. 1 
Petroșani de a răspunde.

TOTUL S-A REZOLVAT

In nr. 7346 din 16 iunie a.c. 
în coloanele ziarului „Steagul 
roșu" a apărut raidul anchetă 
„Cantinele miniere la orele 
cinei". Printre altele în arti
col erau semnalate cît'eva lip
suri la cantina E.M. Vulcan. 
Ca urmare, conducerea ex
ploatării ne răspunde că s-au 
luat următoarele măsuri : „s-a 
atras atenția întregului per
sonal al cantinei ca pe viitor 
să păstreze o curățenie de- 
săvîrșită ; problema șervețe
lelor vă comunicăm că s-a 
rezolvat".

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Beianu 
Mircea. II declar nul.

PIERDUT ecuson nr. 
4338 și legitimație de ser- 
vifciu pe numele Lingu
rar Nicolae, eliberate de 
preparația PetriJa. Le de
clar nule.

VIND casă cu șase came
re str. Decebal nr. 17 Vul
can.

FOII COLECTIVE DE ' PRE
ZENȚĂ este de minim o 
oră pe zi, înmulțind cu 36

- numărul sectoarelor de 
producție din Valea Jiului 
(exclusiv sectoarele de de
servire care, și ele, comple
tează FOAIA COLECTIVA 
DE PREZENȚA) și cu 26 

numărul mediu al zilelor 
lucrătoare într-o lună, ajun
gem la peste 1000 de ore om 
prestate lunar, sau 12 000 
ore om prestate anual cu 
intenția de a evidenția con
sumul de manoperă, intenție 
a cărei finalitate practică am 
văzut-o !

In conjunctura actuală 
cînd, conform Decretului nr 
162, s-a realizat o direcțio
nare considerabilă a forței 
de muncă spre activitățile d" 
producție și de concepție 
este anacronic să se mențină 
anomaliile scriptice existen
te în perioada de dinaintea 
aplicării Decretului care 
contravin dezideratului creș
terii eficienței muncii fiecă
rui salariat.

Prestarea unei munci inu
tile și neefectuarea altor ac
tivități — cu adevărat utile 
— (din „lipsă" de timp sau 
de personal) impun luarea de 
măsuri în consecință.

Situația actuală o cere în 
mod deosebit.

• VASILE RACIULA — Vulcan. Pentru 
că într-un bloc locuiesc numeroase familii, 
relațiile de bună vecinătate, sînt absolut 
necesare. Referitor la conflictul dv. cu u- 
nul din vecini, adresați-vă comisiei de. 
judecată de la consiliul popular.
• CONSTANTIN C. ALEXA — Vulcan. 

Desigur, gestionara magazinului de copii 
din Coroești ar fi trebuit să manifeste mai 
multă solicitudine în cazul dv., deși, con
form regulamentului, marfa vîndută și ie
șită din magazin nu se mai primește spre 
schimbare.
• EMERIC LANY1 — Petroșani. Aveți 

dreptate. Dacă sifonăria s-a desființat ca 
fiind nerentabilă, restaurantul „Parîngul" 
trebuia să-i preia artibuțiunile și cum spu
neți dumneavoastră, cu puțină bunăvoin
ță... poate și trebuie să satisfacă cerințele 
populației chiar și atunci cînd e vorba de 
sifon. Referitor la cartofi, nu aveți drep
tate. In comerțul civilizat preambalarea 
este necesară. Iar pentru evitarea unor 
incidente este bine că plasele cu cartofi 
se cîntăresc în fața clientului. Cit privește 
ștrandul din Aeroport, adresăm și noi o 
întrebare celor în drept să rezolve proble
ma. Pe cînd va putea fi frecventat ?

iu, fiolă
• GHEORGHE MAXIM — Paroșem 

Este foarte bine venit un chioșc cu dulciu 
ri și răcoritoare la ștrandul din Sohodol. 
Berea își justifică însă mai puțin existența 
într-un asemenea loc, care ar putea fi 
transformat astfel într-o grădină de vară 
Dacă totuși există bere, atunci ea trebuie 
obligatoriu vîndută numai celor care 
și-au plătit biletul de intrare la ștrand 
Așa că și soția dv. trebuia să plătească b> 
letul de intrare. Cît privește servirea pre 
ferențială, invităm conducerea I.C.L.S.A.P 
să-și noteze problema dar mai ales să ia 
măsuri.

(Urmare din pag. 1)

| apel" in această tabără a vi- 
I itorilor comandanți de grupe,

unde se vor iniția în tainele 
artei militare. Pe chipurile 

Ilor de adolescenți, se putea 
citi emoția pe care o aveau 

Ila prima lor confruntare cu 
disciplina militară. Erau cu 
toții pătrunși de gravitatea 

I momentului, dar în același
timp întreaga lor ființă ema- 

Ina dîrzenie si mîndrie...
La festivitatea de deschide- 

Ire a taberei au fost prezenți 
tov. Wilhelm Neag, prim se- 

I cretar al Comitetului orășe- 
' nesc Lupeni al P.C.R. primarul 
| orașului, general maior în re- 
Izervă Wiliam Szuder, Mircea

Zember, secretar al Comite-
■ tului județean U.T.C. Hu- 
I nedoara, Nicolae Haneș, 
! prim-secretar al comitetului 
' municipal U.T.C., alți reprezen- 
! fanți ai organizațiilor de maI să și obștești.

Rolul și importanța cursu 
I rilor de pregătire militară au 
Ifost subliniate în cuvintele de 

salut adresate tinerilor din 
I detașamentele ■ taberei: ,A-

ceste pregătiri la care 
participați voi, cei mai

I
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PETROȘANI — 7 Noien. 
brie : Căldura mîinilor tale. 
Republica: Aventurile unei 
prințese germane la curtea 
regelui Soare ; PETRILA ; 
Batalionul invizibil; LONEA 
— Minerul: Moartea regelui 
negru ; VULCAN : Don Ga
briel ; LUPENI — Cultural : 
Cowboy ; Muncitoresc : Adio 
domnule Chips ; URICANI 
Un adevăr pe jumătate.

5,00 Buletin de știri ; 5.05 
Melodii în zori de zi; 5,20 ■
Dragi mi-s cîntecul și jocul , 
5,50 Muzică ușoară; 6,00-8,08 
Radioprogranuil dimineții ; 
8,08 Matineu rauzical; 8,25

■ Moment poetic; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 

I 9,00 Buletin de știri ; 9,30
I Viata cărților; 9,50 Muzică 

ușoară ; 10,00 Buletin de ști
ri ; 10,05 ..Maramureș, tară 
veche" — muzică populară
10,30 Vreau să știu; 10,50
Piese pentru chitară ; 11,00 
Buletin de știri ; 11.05 Muzică 
ușoară; 11,15 Litera și
spiritul legii; 11,30 Dublu 
concert pentru vioară și 

tineri apărători ai patriei, 
răspund pe deplin unor sar
cini majore trasate de condu-

Tineri 
la școala 
patriotis

mului

cerea superioară' de partid și 
de stat, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Fap
tul că v-ați adunat aici, pe 
locurile unde clasa muncitoare 
r luptat împotriva asupririi 
burghezo-moșierești, adueîn- 
lu-și jertfe de singe, in acest 
centru minier, care a consti
tuit un focar revoluționar de 
seamă al trecutului glorios al

violoncel de Albert Markos ; 
12,00 Discul zilei ; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra- 
diojunal; 14.00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,40 Din opere
tele lui Gherase Dendrino ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Fișier editorial ; 15,15 Virtu
ozi ai Instrumentelor popu
lare ; 15.30 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal; 16,15
Cinstire tie, patrie! 16,35 Me
lodii de Richard Bartzer; 
17,00 Poeme simfonice ; 17,30 
Soliști de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 30,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări ; 30,50 Cîntă Dan
Moisescu ; 21,00 Revista șla
gărelor ; 21.-25 Moment poe
tic ; 21,30 Bijuterii muzicale 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0.03-5,00 csirada
nocturnă :

9,00 Curs de limba engleză
— Recapitulare (1);

9,30 De la alfa la omega. En
ciclopedie pentru elevi; 

10,00 Telex ; 

poporului nostru, are o mare 
semnificație. Acest lueru tre
buie să vă influențeze In pre
gătirea de luptă și politică, să 
vă dea un imbold în însușirea 
cît mai deplină a cunoștințe
lor de care aveți nevoie ca 
viitori comandanți de grupe, 
cinstind prin aceasta memo 
ria eroilor neamului, continu
ing mai departe, la cote înal
te, tradiția revoluționară și 
nețărmurita dragoste de pa
trie a înaintașilor noștri".

Aceste cuvinte și-au găsit 
în glasurile tinerilor elevi o 
adeziune unanimă: „Sîntem 
gata pentru apărarea patriei, 
a cuceririlor revoluționare 
ale poporului muncitor" — 
un țel nobil, o datorie firească 
a fiecărui tînăr 1 Tinerii lice
eni, prin glasul elevului Do
rin Gavrilă, și comandanții. 
r’_ detașamente, prin cuvîntul 
instructorului Emil Lucaci, 
și-au exprimat hotărîrea 
de a răspunde cît mai deplin 
acestor chemări, prin obține
rea unor rezultate bune la 
pregătirea ce o vor efectua 
în tabără, conștient! fiind de 
importanța acestor cunoștin
țe pe care și le vor însuși în 
cadrul diferitelor exerciții a- 
plicative și teoretice.

10,05 Prim plan (reluare) Ni
colae Blîndu, Erou a) 
Muncii Socialiste ;

10.30 Puncte, puncte., lumi
noase (reluare);

10.45 Film serial — ®rașu1 
Negru — episodul V 
— .Trădătorul" ,•

11,35 La un semn muzică 
ușoară ;

11.45 La ordinea zilei ;
12,00 Revista literar-artistică 

T.V. (reluare);
12.40 Pe un picior de plai (re

luare) ;
13,00 Telejurnal ,-
15,00 Tenis de «Imp Primi- 

semifinală a probei d< 
simplu femei din cadrul 
turneului de la Wimble
don (transmisiune di
rectă) ;

17.30 Curs de limba germană. 
Lecția a 60-ă (reluare)

18,00 Tragerea Pronoexpres;
18,10 Concurs cu public. A- 

nul revoluționar 1848 ;
18.40 Atenție la... neatenție ! 

Jurnal de protecție a 
muncii;

'9.00 Timp ș! anotimp în a- 
qricultură ;

19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal — Gincim. 

Iul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Sînt student și brigadi

luliu POPA, 
tehnician, uzina Paroșeni

„Nu mai 
călătoresc, 
cu ultima 
cursă ’ “...

Nu mai plec niciodată spre 
Uricani, noaptea, cu ultima 
cursă I Și asta în primul rînd 
pentru că nu suport viteza — 
îmi spunea o cunoștință. Nici 
nu ieșise bine din Petroșani 
și autobuzul atinsese o viteză 
de parcă șoferul se antrena 
pentru cursa de 24 de ore de 
la Le Mans 1 Era noapte eu 
lună, dar n-aveai timp să te 
uiți după aștri căci trebuia să 
te prinzi zdravăn de scaun, alt
fel riscai să fii catapultat cine 
știe pe unde, că de... impon
derabilitate nu ne puteam 
bucura. Dar am sosit cu bine 
la Lupeni și am coborît tot cu 
viteză, nu cumva să mă tre
zesc cine știe unde, la Uri
cani. Am scăpat deci, doar că 
stomacul mă avertiza, că va 
face greva foamei trei zile pî
nă ce-și va revent... din spe
rietură. După o asemenea 
cursă, mi-a venit ideea să le 
sugerez celor în drept să in
staleze cîte o cabină telefoni
că în fiecare stație. Nu de al
ta dar unii călători, venind cu 
ULTIMA CURSA de la Petro
șani, s-ar putea pierde cu fi
rea și ar trebui transportați Ia 
spital..

N-oi mai pleca cu ultima 
cursă și din alt motiv I... Unii 
tineri care nu stau tocmai bi
ne cu unele simțuri încep să 
trimbițeze, fără a ține seama 
de prezența altor călători, tot 
felul de noutăți senzaționale 
din vocabularul lor pornogra
fic...

Și uite așa somnoros și o- 
bosit, călătorești — eu viteză 
și... reprezentații în materie 
de mojicii. Aș mai avea ceva 
de spus : cei care sosesc cu 
acceleratul de Deva, la ora 
0,25, trebuie să știe că auto
buzul are plecarea la 0,30 și 
dacă nu sînt buni alergători 
Pentru a reuși să escaladeze 
podul dinspre gară în cinci 
minute, vor pierde ocazia de 
a călători cu altima aursă...

O BERBECARU

er de reaiistocle Popa; 
20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Ciclui 

„Zbigniew Gybulskl*.
21,50 Washington — file de 

istorie ;
22,05 24 de ore. România in 

lume ;
22,40 Tenis de cîmp. A doua 

semifinală a probei de 
simplu femei din cadrul 
turneului de la Wimble
don (setectiuni înregis
trate).

Valorile temperaturii 
registrate in ctursul zile.

în
de

ieri :
Maxiineie : Petroșani 23

grade ; Paring 16 grade.
Minimele : Petroșani 14

grade ; Paring 10 grade.

PENTRU URMĂTOARELE
24 DE ORE : Vremea se
menține instabilă, cu cer va
riabil. Vor cădea precipitații 
sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul nordic.
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------------- ----- :Js Steagul roșu —
Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973 

Cu privire la creșterea rolului femeii în viața 
economică, politică și socială a țării

DE PESTE IIIIIAIU
O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

(Urmare din pag. 1)

triei la un nivel de viată și de 
civilizare tot mai ridicat; miș
carea de temei a adus o reală 
contribuție la lichidarea nești- 
intei de carte, la educația și 
culturalizarea maselor, la an
trenarea lor in lupta și munca 
întregului popor de înfăptuire 
a politicii Partidului Comunist 
Român, pentru construirea so
cialismului. In focul marilor 
confruntări sociale, al luptelor 
revoluționare și în procesul e- 
dificării noii societăți, din rîn- 
durile femeilor s-au afirmat fi
guri luminoase de luptătoare 
dîrze pentru cauza progresului, 
eminente personalități cultura
le, științifice, militante, care 
și-au consacrat priceperea, pu
terea de creaț'e și de muncă 
propășirii României.

In noile condiții istorice, clnd 
a fost definitiv lichidată explo
atarea omului de către om și 
generalizate relațiile socialiste 
de producție, iar clasa munci
toare, în alianță cu țărănimea 
și cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii, a devenit pro
prietara întregii avuții naționa
le și beneficiară a roadelor 
muncii sale, în statutul social- 
politic al femeii au intervenit 
schimbări radicale. Pe fondul 
marilor realizări obținute în do
meniul vieții economice și spi
rituale ale poporului român s-a 
creat un cadru larg de condiții 
materiale și morale care permi
te femeilor să-și afirme rtestîn- 
jenit capacitățile și aptitudini
le, să ocupe în societate un loc 
corespunzător munfii și pregă
tirii lor. Constitute Republicii 
Socialiste România consacră de
plina egalitate în drepturi a 
femeii cu bărbatul, vocația ei 
pentru o viată activă, pentru o 
participare intensă in toate do
meniile construcției socialiste. 
Intemeindu-se pe această pre
vedere înscrisă în actul funda
mental al României socialiste, 
Noul Cod al Muncii stipulează 
că femeii i se asigură largi po
sibilități de afirmare în condiții 
de deplină egalitate socială cu 
bărbatul, beneficiind la muncă 
egală cu acesta de o retribuție 
egală, de măsuri speciale de o- 
crotire.

Asigurind în mod democratic 
dreptul la muncă pentru toti 
cetățenii, orînduirea socialistă 
a creat ample posibilități de 
manifestare a talentului, a ca
pacității profesionale, organiza
torice și intelectuale a femeii 
în toate sferele vieț'k social- 
politice, ele participînd la e- 
fortul general îndreptat spre ri
dicarea nivelului de civilizație 
a poporului. Femeile reprezin
tă 44,7 la sută din populația o- 
cupată fn economia națională i 
în industrie, proporția femeilor 
este de 32,4 la sută, în agricul
tură — 59,7 la sută, în teleco
municații — 46,4 la sută, în 
circulația mărfurilor —- 48,5 la 
sută, în învățămînt, artă și cul
tură — 62,0 la sută, iar în do
meniul ocrotirii sănătății și a- 
sistentei sociale — 71,6 la sută. 
In unele întreprinderi șl ra
muri ale economiei naționale, 
cum sînt industria textilă și cea 
alimentară, industria electro
tehnică și mecanică fină, în 
prestările de servicii, ele con
stituie o prezentă dinamică și 
numeroasă. In unitățile agrico
le, unde femeile reprezintă ma
joritatea forței de muncă, a- 
cestea aduc o contribuție de 
seamă în conducerea și orga
nizarea muncii pe baza acordu
lui global, în creșterea produc
ției vegetale și animale.

Dezvoltarea și adîncirea de
mocrației au determinat crește
rea participării femeilor la ac
tivitatea politică, la dezbaterea 
și rezolvarea treburilor obștești, 
Ia conducerea societății. Astăzi, 
in rîndurile partidului sînt a- 
proape 557 000 de femei, ceea 
ce reprezintă circa 24 la sută 
din totalul membrilor de partid. 
Din Uniunea Tineretului Comu
nist fac parte peste 1 150 000 de 
tinere, iar în sindicate sint cu
prinse un milion șase sute de 
mii de femei salariate ; 66 de 
femei sînt deputate în Marea 
Adunare Națională, iar peste 
50 000 în consiliile populare ; 
un număr 'mare de femei acti
vează în comitetele și consili
ile oamenilor muncii, consiliile 
de control muncitoresc și co
misiile pe domenii din unitățile 
industriale, în consiliile de con
ducere ale cooperativelor agri
cole de producție și comitetele 
de cetățeni, în organele alese 
ale organizațiilor de masă și 
obștești.

In ultima perioadă, potrivit 
indicațiilor conducerii partidu
lui, în organele și aparatul de 
partid, al sindicatelor și consi
liilor populare a fost ales un nu
măr mai mare de femei: 106 638 
în organele locale de partid, din 
care 7 700 femei îndeplinesc 
funcția de secretari ai organiza
țiilor de bază și ai comitetelor 
de partid din întreprinderi, in
stituții și unități agricole ; în 
comitetele sindicale au fost a- 
lese 40 490 femei, din care 
I 175 în funcția de președinți 
de sindicate, iar ca vicepre
ședinți ai comitetelor executive 
ale consiliilor populare județe
ne, municipale, orășenești și ca 
președinți ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare co
munale 185 femei.

Transformările petrecute în 
anii construcției socialiste, suc
cesele obținute în industrializa
rea țării, în dezvoltarea agri
culturii, progresele în domeniul 
științei și culturii au determinat 
un nivel de trai tot mai ridicat 
al întregului popor. Participan
te active la toate aceste prefa
ceri înnoitoare ș!. beneficiare 
directe ale cuceririlor dobtndi- 
te, femeile se bucură în ace
lași timp de condiții tot mai 

bune pentru ocrotirea familiei, 
ușurarea muncii casnice, îngri
jirea și creșterea copiilor.

Partidul și guvernul încon
joară cu 6 mare dragoste și cu 
un profund respect pe femeia- 
mamă, care îndeplinește o mi
siune de onoare, aceea de a da 
viață, a crește și educa copiii, 
viitorii constructori ai comu
nismului. Ocrotirea mamei și 
copilului se află în centrul a- 
tenției partidului și statului 
nostru. In țara noastră se extin
de în permanență rețeaua de 
maternități, case de naștere, 
creșe, cămine șl grădinițe de 
copii. La sate, unde în timpul 
României burghezo-moșierești 
nu exista nici o unitate pentru 
asistență și ocrotire a sănătății 
mamei și copilului, funcționea
ză astăzi peste 2 000 unități cu 
acest profil.

An de an au sporit fondurile 
îndreptate spre ocrotirea mamei 
ș! copilului. In perioada 1965 — 
1972 s-a dublat numărul paturi
lor în secțiile de obstetrică și 
ginecologie, șl s-a triplat nu
mărul paturilor în creșe. Nu
mai în ultimii doi ani au fost 
create peste 14 000 de noi 
locuri în grădinițele școlare și 
21 100 noi locuri în internatele 
școlare. In sprijinul femeii-ma- 
mă funcționează un număr de 
circa 11 500 instituții preșco
lare, care cuprind peste 591 000 
copii, și un număr important de 
școli cu semiinternate. Pe baza 
noului cod al muncii s-au cre
at posibilități ca femeia-mamă 
să aibă un program de lucru 
redus în primele luni de viață 
a copiilor săi. Au crescut sub
stanțial fondurile statului des
tinate alocațiilor pentru copii, 
pentru maternitate, ajutorul fa
milial, indemnizații de naștere, 
ajutoare pentru soții de mili
tari în termen. In primii doi ani 
ai cincinalului, alocațiile pentru 
copii au crescut de la 4,3 mi
liarde lei la 6,4 miliarde lei, ur- 
mînd ca în 1975 să ajungă la 
7,4 miliarde lei. O expresie a 
grijii statului pentru întărirea 
familiei și stimularea natalită
ții sînt măsurile luate pentru 
sprijinirea materială a familiilor 
cu mulți copii, fondurile aloca
te în acest scop ridicindu-se în 
actualul cincinal la circa 200 
de milioane lei. S-a majorat la 
16 ani vîrsta copiilor care pri
mesc alocație de stat, incluzîn- 
du-se în categoria celor care be
neficiază de acest drept și fa
miliile de țărani cooperatori.

Eforturi tot mai insistente 
sînt îndreptate spre a ușura 
munca femeilor în gospodării, 
creîndu-le condiții tot mai fa
vorabile pentru a-și afirma ne- 
stințjherit aptitudinile profesio
nale și civice șt a-și folosi ca
pacitatea educativă in vederea 
creșterii copiilor în spiritul e- 
ticii comuniste, al patriotismu
lui fierbinte, al respectului și 
prețuirii trecutului glorios al 
poporului, al dorinței de a-și 
consacra întreaga viață înflori
rii patriei socialiste.

Pe baza măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statu
lui, s-a dezvoltat activitatea de 
prestări de servicii pentru 
populație, a sporit numărul u- 
nităților din sectorul de deser
vire, s-a lărgit și s-a diversifi
cat gama de servicii. Deservi
rea populației cuprinde în pre
zent circa o sută de activități 
în care se practică 130 de me
serii. S-a mărit substanț:al pro
ducția de preparate și semipre- 
parate culinare j în unitățile co
merțului socialist, în cincina
lul actual, fabricarea acestor 
produse se va dubla, față de 
cincinalul trecut. ♦

Analizind modul în care au 
fost aplicate prevederile Hotă- 
rîrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 1967, privind 
îmbunătățirea muncii politico- 
educative în rîndul femeilor, 
rezultă că în acest domeniu, a- 
laturi de succesele obținute în 
antrenarea femeilor la condu
cerea societății, în asigurarea 
unor condiții mai bune de mun
că și viață, în educarea tinerei 
generații, se mențin încă unele 
neajunsuri.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Uniu
nea Tineretului Comunist, U- 
niunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
Consiliul Național al Femeilor, 
celelalte organizații de masă și 
obștești, organele de stat care 
aveau sarcini în această direc
ție nu s-au preocupat cu con
secvență de realizarea atribu
țiilor conferite prin hotărîrea 
conducerii partidului. Deși în 
ultimul timp au fost luate une
le măsuri cu privire la promo
varea femeii în munci de con
ducere, îmbunătățirea partici
pării ei la viața socială, această 
activitate nu a fost pe măsura 
locului ș: importantei femeii în 
societate, partidul și statul nos
tru fiind private de un aport 
mai mare pe care peste jumă
tate din populația țării putea 
să-l aducă în soluționarea pro
blemelor de ordin social, în 
conducerea societății.

Unele ministere și organizații 
economice centrale și locale au 
acționat insuficient pentru a- 
plicarea măsurilor stabilite do 
partid și guvern cu privire la 
realizarea unei game variate de 
produse de uz gospodăresc, 
dezvoltarea rapidă a serviciilor 
către populație, diversificarea 
s: creșterea operativității a- 
cestora, în vederea ușurării 
muncii casnice, care să permită 
femeilor afectarea unui timp 
corespunzător educației copi
ilor, pregătirii profesionale și 
culturale, participării la activi
tățile obștești. Neajunsuri s-au 
manifestat în dezvoltarea rețe
lei de creșe și grădinițe, în
deosebi pe lîngă întreprinderi, 
ceea ce a îngreuiat cuprinderea 
unui număr mai mare de copii 
în invățămîntul preșcolar.

S-a desfășurat, o insuficientă 

activitate politico-educativă In 
rîndul maselor de femei și a 
celorlalți oameni ai muncii, în 
vederea sporirii răspunderii a- 
cestora pentru întărirea și con
solidarea familiei, creșterea na
talității și educarea tinerei ge
nerați. Ministerul Sănătății, 
celelalte organizații de masă și 
obștești cu atribuții în acest do
meniu nu au asigurat înfăptui
rea consecventă a măsurilor 
luate de statul nostru pentru 
îmbunătățirea situației demo
grafice, nu au vegheat în sufi
cientă măsură la aplicarea cu 
hotărîre a legii, dezvoltînd spi
ritul de responsabilitate al ca
drelor medicale față de dezvol
tarea societății, a națiunii noas
tre.

Unele organe șl organizații 
de partid au desfășurat o acti
vitate de îndrumare și control 
sporadic asupra organizațiilor 
de masă, de stat și economice 
care au avut răspunderi în apli
carea prevederilor Hotărîrii 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind îmbunătățirea 
muncii politico-educative în 
rîndul femeilor, n-au intervenit 
cu măsuri concrete și eficiente 
pentru a determina aceste orga
nizații să rezolve în condiții co
respunzătoare diferitele pro
bleme de muncă ș!. viață ale fe
meilor.

Tinînd seama de rolul cres- 
cînd al femeilor în întreaga 
viață social-politică a țării, de 
complexitatea sarcinilor izvo- 
rîte din programul făuririi soci
etății socialiste multilateral 
dezvoltate, a concentrării tutu
ror forțelor națiunii în vederea 
îndeplinirii cincinalului înain
te de termen, de necesitatea 
sporirii si mai accentuate a 
contribuției femeilor dip țara 
noastră la rezolvarea proble
melor vieții social-politice și e- 
conomice ale tării, Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român hotărăște :

1. Organele și organizațiile 
de partid, organele de stat și 
organizațiile de masă și ob
ștești vor asigura toate condi
țiile pentru creșterea contri
buției femeilor la înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, la 
dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, la viața politică și 
socială a țării, manifestarea 
multilaterală a forțelor ei cre
atoare, pentru îmbinarea ar
monioasă a rolului ce revine 
femeii ca mamă și soție cu. 9- 
cela de participantă activă la 
eforturile întregului popor 
pentru progresul rapid și ne
contenit al patriei noastre.

.2. Dezvoltarea și înflorirea 
continuă a națiunii, afirmarea 
ei viguroasă, sporirea într-un 
ritm constant a natalității, 
condiție esențială pentru rea
lizarea unei dinamici ridicate 
a creșterii populației, menți
nerea unui echilibrli normal 
intre vîrste, asigurarea tinere
ții națiunii noastre socialiste 
constituie sarcini fundamenta
le ale întregii societăți, de în
deplinirea cărora depinde pro
pășirea și viitorul patriei. O 
îndatorire de interes național 
este ocrotirea și consolidarea 
familiei, dezvoltarea conștiin
ței răspunderii acesteia pentru 
creșterea unui număr mai ma
re de copii, pentru formarea 
unei generații sănătoase, ro
buste. profund devotate cauzei 
socialismului; femeile au fn a- 
ceastă privință un rol deosebit 
și o misiune nobilă.

In acest scop, organele și 
organizațiile de partid, condu
cerile unităților economice se 
vor îngriji de asigurarea con
dițiilor propice de muncă, ast
fel incit femeile să-și poată 
consacra un timp tot mai mare 
creșterii și educării copiilor, 
îndeplinirii obligațiilor ce le 
revin în calitate de mame și 
soții.

Ministerele, UCECOM, Uni
unea Centrală a Coopera
tivelor de Consum vor lua 
măsuri de extindere a mun
cii la domiciliu prin antrena
rea femeilor, în special din 
zonele cu excedent de forță de 
muncă ; ministerele economice 
vor crea condițiile necesare 
organizării schimburilor de 
patru ore pentru angajarea 
cu o jumătate de normă a fe
meilor mame, vor extinde 
munca sezonieră sau alte for
me care să înlesnească’ unui 
număr însemnat de femei să 
dedice un timp mai mare creș
terii și educației copiilor.

Se va analiza posibilitatea 
creării unor condiții mai favo
rabile de pensionare a femei
lor care au dat viață și au 
crescut mai mult de 3 sau 4 
copii, în sensul reducerii peri
oadei de muncă sau al majo
rării pensiei acestora, în ra
port cu numărul de copii pe 
care i-au crescut.

Organele și Organizațiile de 
partid, comitetele și comisiile 
femeilor, celelalte organizații 
de masă și obștești vor antre
na mai intens femeile în ac
tivitatea de îmbunătățire a a- 
sistenței sanitare, creînd con
diții mai bune acestora pentru 
a-și valorifica aptitudinile în 
direcția ocrotirii sănătății în
tregului nostru popor.

Comitetele și comisiile fe
meilor vor îmbunătăți activi
tatea de patronare a unităților 
de ocrotire a mamei și copilu
lui, activizînd în mai mare 
măsură comitetele de sprijin ; 
vor organiza activități pe blo
curi sau cartiere în vederea 
supravegherii și educării co
piilor.

Ministerul Sănătății va asi
gura înființarea cabinetelor 
medicale de specialitate în

tr-un număr mai mare de uni
tăți, unde ponderea forței de 
muncă o reprezintă femeile, 
o mai bună repartizare a ca
drelor necesare asistenței de 
specialitate și va adopta mă
suri pentru creșterea in viitor 
a numărului cadrelor de acest 
profil.

Conducerile unităților eco
nomice, organizațiile de partid 
și sindicale vor trebui să se 
preocupe mai insistent de dez
voltarea rețelei de creșe și 
grădinițe cu cămin prin folo
sirea de soluții constructive 
simple și ieftine, acordîndu-se 
prioritate înființării de unități 
preșcolare de zi sau săptămî- 
nale pe lîngă întreprinderi.

3. Pentru ușurarea muncii 
femeilor în gospodărie și asi
gurarea timpului necesar edu
cării copiilor, precum și al 
pregătirii lor profesionale și 
culturale, ministerele industri
ei ușoare, construcțiilor de ma
șini, comerțului interior, 
UCECOM și consiliile popu
lare vor acționa mai energic 
pentru asimilarea și trecerea 
în producție de serie a unui 
bogat sortiment de utilaje și 
aparate de uz casnic, de cali
tate superioară. Vor fi luate 
măsuri pentru extinderea 
prestărilor de servicii către 
populație, prin dezvoltarea spă
lătoriilor. curățătoriilor chi
mice, înființarea de spălătorii 
cu autoservire, ateliere și sec
ții cu servire la domiciliu, atît 
în mediul urban, cît și la sate.

Consiliul pentru coordona
rea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestări de 
servicii către populație, Mi
nisterul Comerțului Interior, 
Uniunea Centrală a Coopera
tivelor de Consum, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare vor adopta măsuri cores
punzătoare în vederea extin
derii și amplasării mai rațio
nale a spațiilor comerciale, 
diversificării mai accentuate 
a formelor de alimentație pu
blică, a cantinelor-restaurant, 
pensiunilor, semiinternatelor 
pentru elevi și a bucătăriilor 
pentru servirea mesei pe 
bază de abonament, creșterii 
volumului livrărilor la domi
ciliu a produselor alimentare, 
semipreparatelor și altor măr
furi. Va fi lărgită gama sorti
mentelor și volumul de prepa
rate și semipreparate culina
re desfăcute prin unitățile 
«Gospodina", cît și a produselor 
dietetice pentru copii, ce vor 
fi puse în vînzare prin raioa
ne specializate din cadrul ma
gazinelor alimentare.

4. In scopul creșterii randa
mentului forței de muncă fe
minine și atragerii acesteia în 
activități productive care nu 
cer un efort fizic mare, adec
vate particularităților femei
lor, ministerele, centralele in
dustriale, conducerile între
prinderilor, cu sprijinul orga
nelor și organizațiilor de 
partid, sindicale, ale femeilor 
și tineretului, vor stabili 
nomenclatorul meseriilor și 
funcțiilor în care femeile vor 
fi încadrate cu prioritate. Con
comitent cu crearea de noi 
locuri de muncă necesare inte
grării în continuare a. popu
lației satelor în industrie, se 
va cuprinde un număr mai 
mare de femei în ramurile e- 
lectrotehnice, electronice, in
dustriei optice, mecanicii fine, 
chimiei, industriei alimenta
re, comerțului, cooperați
ei meșteșugărești, industri
ei locale, în unele sec
toare din transporturi și tele
comunicații, în unitățile de 
sinteză și de prelucrare auto
mată a datelor, cît și în alte 
domenii unde se vor amenaja 
noi locuri de muncă adecvate 
femeilor.

Ministerul Muncii, Ministe
rul Educației și Invățămîntu- 
lui. Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor, 
Consiliul Național al Femei
lor, în colaborare cu celelalte 
ministere și organe centrale, 
vor stabili măsuri concrete 
pentru creșterea proporției fe
meilor ce se pregătesc în di
ferite meserii și profesii prin 
școli profesionale și tehnice. 
In unitățile economice se va 
îmbunătăți activitatea de pre
gătire profesională a femeilor 
și însușirea noilor meserii Ia 
locul de muncă, prin forme 
potrivite acestora.

Unitățile socialiste de stat și 
cooperatiste, în cadrul preocu
părilor pe linia ocrotirii și 
protecției muncii pentru masa 
largă a salariaților, vor. lua 
măsuri pentru îmbunătățirea 
în continuare a condițiilor de 
muncă și igienico-sanitare ale 
femeilor. în vederea îndeplini
rii în bune condițiuni de către 
acestea a rolului ce le revine 
în activitatea economică, în 
familie și societate. In acest 
scop, ministerele economice 
împreună cu Ministerul Mun
cii vor intensifica preocuparea 
pentru amenajarea locurilor 
de muncă, îmbunătățirea echi- 
oamentului de protecție si de 
lucru specific femeilor. Comi
tetele executive ale consiliilor 
pooulare și ministerele vor lua 
măsuri corespunzătoare în ve
derea asigurării îndeplinirii 
prevederilor de plan în con
struirea de cămine pentru ti
nerele muncitoare.

5. Comitetul Central al 
P.C.R.. organele și organizațiile 
de partid, de masă și obștești, 
ministerele și celelalte insti
tuții centrale de stat și econo
mice, conducerile întreprinde
rilor, ale unităților din agri
cultură vor acorda o atenție 
mai mare participării femeilor 
— în calitatea lor de membre 
egale ale societății, de co- 
munișt, de cetățeni — Ia 

conducerea vieții social-po
litice, preocupindu-se de 
promovarea in munci de 
răspundere a femeilor cu 
pregătire politică și profesio
nală corespunzătoare, cu spirit 
organizatoric și gospodăresc, 
care se bucură de autoritate 
in rîndurile oamenilor mun
cii. Se va acționa cu mai mul
tă consecvență pentru atrage
rea unui număr mai mare de 
femei în comitetele de partid 
județene, municipale, orășenești 
și în aparatul acestora, în 
conducerea ministerelor, cen
tralelor industriale și între
prinderilor, a unităților co
operatiste, în comitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare, în conducerile organiza
țiilor de masă și obștești.

Se recomandă să fie ales 
un număr mai mare de fe
mei în funcții de secretari ai 
comitetelor județene, munici
pale. orășenești și comunale de 
partid, precum și ca președinți 
și vicepreședinți ai consiliilor 
populare județene, municipale 
și orășenești. Măsuri similare 
se recomandă să fie luate și 
de către organele de conducere 
ale sindicatelor, uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agri
cole de producție, ale coopera
ției meșteșugărești și ale altor 
unități economice.

6. In lumina programului de 
educație socialistă a maselor, 
activitatea politico-educativă 
desfășurată în rîndul femeilor 
va avea ca obiectiv central for
marea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste în spiritul princi
piilor eticii si echității socia
liste, al grijii față de proprie
tatea obștească, respectării dis
ciplinei In muncă, al obliga
țiilor profesionale si obștești.

Organizațiile de partid, sin
dicatele, organizațiile de ti
neret. comitetele și comisiile 
femeilor, instituțiile de învă- 
țămînt, cultură și artă vor a- 
corda o atenție deosebită acti
vității educative pentru conso
lidarea familiei, sporirea răs
punderii tuturor cetățenilor 
pentru creșterea și educarea 
copiilor.

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, or
ganizațiile U.T.C. vor intensi
fica activitatea de educare po
litică și științifică în rîndul 
tineretului de la orașe și sate; 
în colaborare cu organizațiile 
femeilor, și ceilalți factori e- 
ducaționali vor iniția activi
tăți cu caracter de masă, spe
cifice vîrstei și preocupărilor 
diferitelor categorii de fete, 
în scopul dezvoltării răspunde
rii lor față de îndatoririle so
ciale, al pregătirii pentru via
ța de familie.

Ministerul Educației și Tn- 
vățămîntului, Ministerul Sănă
tății și ministerele economice 
vor asigura îmbunătățirea 
conținutului orelor de educa
ție moral-cetățenească și a ac
tivităților igienico-sanitare din 
școlile generale, profesionale 
și licee.

Consiliul Național al Feme
ilor, în colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației So
cialiste, Consiliu] Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Comitetul Central al 
U.T.C., Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, va 
asigura editarea materialelor 
propagandistice necesare pen
tru lectoratele cu femeile, 
cercurile de lectură, sfatul gos
podinei și pentru alte forme 
de activitate educativă orga
nizate cu femeile.

Uniunile de creație, insti
tuțiile teatrale și de cinemato
grafie vor manifesta o preocu
pare sporită pentru realizarea 
de opere literar-artistice va
loroase care să reflecte mai 
pregnant chipul eroinelor lup
tei pentru libertatea și inde
pendența națională și socială, 
viața femeii României contem
porane, contribuția ei Ia acti
vitatea economică, politică și 
socială a patriei, la formarea 
și educarea comunistă a tine
rei generații.

Mijloacele de propagandă, 
radioteleviziunea, presa cen
trală și locală, publicațiile pe
riodice vor înfățișa mai amplu 
participarea femeilor la con
strucția socialistă, militînd 
pentru promovarea concepției 
înaintate asupra rolului și răs
punderii femeii în societatea 
noastră, creșterea respectului 
față de femeie, a răspunderii 
părinților față de educarea 
copiilor și consolidarea fami
liei.

Publicațiile editate de Con
siliul Național al Femeilor vor 
pune în centrul preocupărilor 
îor creșterea aportului femei
lor de la orașe și sate la în
făptuirea politicii partidului, 
la popularizarea figurii înain
tate a femeii muncitoare, ță
rance cooperatoare, intelectu
ale — făuritoare de bunuri 
materiale și spirituale, a fe
meii mamă, educatoare a ti
nerei generații. Acestea își 
vor spori aportul la dezvolta
rea conștinței socialiste a 
maselor de femei, devenind în 
mai mare măsură o tribună 
de răspîndire a experienței 
comitetelor și comisiilor fe
meilor, de dezbatere a proble
melor vizînd rolul și respon
sabilitatea femeii ca cetățeană 
egală în drepturi și îndatoriri.

7. Mișcarea de femei din pa
tria noastră își desfășoară acti
vitatea sub conducerea Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român avînd ca 
principal obiectiv antrenarea 
milioanelor de femei de la 
orașe și sate la înfăptuirea ne
abătută a politicii interne și 
externe a partidului-și statu
lui nostru.

La nivelul județelor, munici
piilor, orașelor și comunelor își 
vor desfășura activitatea comi
tete ale femeilor, iar in între
prinderi, instituții, cooperative 
agricole de producție, coopera
tive meșteșugărești, cartiere și 
sate necooperativlzate comisii 
ale femeilor. Consiliul Național 
al Femeilor va îndruma și. con
trola întreaga activitate a co
mitetelor și comisiilor femeilor; 
comitetele județene, municipale 
și orășenești ale femeilor, în 
strînsă conlucrare cu consiliile 
locale ale sindicatelor, vor în
druma comisiile femeilor din 
întreprinderi și instituții consti
tuite pe lîngă comitetele sindi
catelor.

Consiliul Național, comitete
le și comisiile femeilor, în în
deplinirea sarcinilor ce le re
vin se vor baza pe un larg activ 
obștesc, constituit dintr-un nu
măr mai mare de femei care lu
crează nemijlocit in sfera pro
ducției materiale și spirituale. 
In organele executive, în acti
vul obștesc va fi atras, totoda
tă, un număr mai mare de fe
mei tinere, muncitoare, țăran
ce cooperatoare, intelectuale și 
casnice.

Va trebui acordată o atenție 
sporită participării și mai sus
ținute a soțiilor cadrelor de 
partid, de stat, din economie, 
ale organizațiilor de masă la 
activitatea socială, politică și 
obștească, integrării lor efecti
ve in munca generală depusă 
de întregul popor pentru în
florirea economică șt spiritua
lă a patriei.

Consiliul Național al Femei
lor, comitetele locale ale a- 
cestora, vor avea permanent în 
vedere îmbunătățirea stilului 
și metodelor lor de muncă, res
pectarea principiului muncii co
lective, promovarea noului, sti
mularea inițiativei și a spiritu
lui muncitoresc, a combativită
ți revoluționare, pregătirea fe
meilor cu sarcinile ce Ie revin 
din hotărîrile de partid și de 
stat.

8. Pe baza principiilor pro
movate de Partidul Comunist 
Român în domeniul relațiilor 
internaționale, Consiliul Națio
nal al Femeilor va dezvolta în 
continuare legăturile de priete
nie și colaborare cu organiza
țiile femeilor din toate țările 
socialiste, solidaritatea cu fe
meile din celelalte țări ale lu
mii ; Consiliul Național al Fe
meilor este chemat să aducă o 
contribuție și mai mare la în
făptuirea politicii partidului șl 
statului nostru de asigurare a 
unei securități reale în Europa, 
pentru instaurarea unor rela
ții noi între state, care să exclu
dă forța și amenințarea cu 
forța, pentru reducerea trupe
lor și realizarea în fapt a dezar
mării generale ; Consiliul Nați
onal va participa la activitatea 
Federației Internaționale a Fe
meilor și va dezvolta colabora
rea cu alte organizații progre
siste internaționale, militînd 
pentru întărirea unității mișcă
rii mondiale a femeilor în lupta 
pentru îndeplinirea năzuințe
lor lor vitale, pentru indepen
dența națională, libertate, pace 
și progres social, pentru drep
turi și apărarea vieții copiilor.

9. Organele și organizațiile 
de partid vor purta și In viitor 
întreaga răspundere pentru în
drumarea organizațiilor de ma
să și obștești, de stat și econo
mice în desfășurarea muncii 
politico-educative privind par
ticiparea activă a femeilor în 
viața economică, social-cultu- 
rală și obștească, la conduce
rea societăți', la creșterea și 
formarea tinerei generații, la 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a. Parti
dului Comunist Român din iu
lie 1972.

Organizațiile de partid vor 
îmbunătăți munca politico-ideo- 
logică pentru creșterea ponde
rii femeilor în rîndurile parti
dului prin primirea celor 
mai înaintate muncitoare, ță
rance și intelectuale, care do
vedesc o bună pregătire politi
că și profesională, o ținută eti
că corespunzătoare în societa
te și familie.

Se vor lua măsuri pentru ca 
un număr mai mare de femei să 
urmeze institutele și cursurile 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
cursurile de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de partid, or
ganizațiilor de masă, de condu
cere în economie și în adminis
trația de stat, precum și școli
le de partid interjudețene, în 
scopul lărgirii participării lor 
la activități de conducere.

Pentru asigurarea realizării 
integrale a măsurilor privind 
sporirea rolului și aportului fe
meilor la construcția economi
că și social-culturală a țării, la 
activitatea politică, comitetele 
județene, municipale, orășenești 
și comunale de partid vor ur
mări sistematic îndeplinirea 
hotărîrilor partidului și statu
lui referitoare la creșterea par
ticipării femeilor la conducerea 
societății, la îmbunătățirea con
dițiilor lor de muncă și de via
ță.

☆

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
își exprimă convingerea că, sub 
conducerea nemijlocită a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
milioanele de femei, integrîn- 
lu-se organic în eforturile ge
nerale ale poporului, își vor 
spori și mai mult aportul la re
alizarea importantelor obiecti
ve ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANĂ 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE 

în prezența delegațiilor din 

cele 35 de țări participante, 
ieri a avut loc la Helsinki

Ședința inaugurală a
Conferinței pentru 

securitate și cooperare 
in Europa, la nivel 

ministerial
HELSINKI 3 - Trimisul special 

Agerpres, Aurel Dumitrescu, 
transmite: Ora 11,30. In pre
zența delegațiilor din cele 35 de 
țări participante, printre care și 
cea a țării noastre, condusa de 
ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a început 
ședința inaugurală a Conferin
ței pentru securitate și cooperare 
in Europa, la nivel ministerial. 
Este momentul ce marchează în
ceputul reuniunii chemate să a- 
șeze pe baze ferme relațiile in
tre statele europene, indiferent 
de sistemul lor politic și social, 
in cadrul unor norme care să 
ducă la relații noi, reclamate de 
dorința tuturor popoarelor de a 
conviețui într-un climat pașnic, 
la adăpost de orice act al for
ței sau al amenințării cu foița.

Ministrul de externe al țării- 
gazdă, Ahti Karjalainen, pre
ședintele ședinței inaugurale, a 
salutat pe participantii la con
ferință, arătind printre altele : 
„Conferința noastră este fondata 
pe suveranitatea, independența 
și egalitatea comoletă a tuturor 
statelor participante și ea trebuie 
să aibă loc în afara alianțelor 
militare. Acest fundament este, 
sint convins, de o importanta 
primordială, in cadrul conferinței 
noastre, eaalitatea nu este un 
simplu princioiu : aplicarea sa 
practică a fost asiaurată, căci 
toate hotărîrile noastre vor fi 
luate prin consens. In acest cadru 
trebuie să menționez și princi
piul rotației, care va sublinia, o 
dată moi mult, eaalitatea tutu
ror statelor narticioonte".

Apoi ministrul de externe fin
landez a dat cuvîntul președin
telui Urho Kekkonen, care, in 
numele guvernului și poporului 
finlandezi a salutat pe ministru 
de externe narticipanti la nrima 
conferință de securitate si co
operare in Europa. ..Conferința 
care se deschide astăzi este 
fără precedent în istoria conti
nentului nostru - a spus pre
ședintele Finlandei. Ea nu ește 
o reuniune a beliqeran’ilor vic
torioși ; nu este o reuniune a 
marilor puteri, ci reprezintă efor
tul comun al tuturor auvernelor 
interesate nentru a aosi. pe baza 
egalitarii si respectului mutual, 
o soluție nrou'emelnr vitale care 
ne interesează ne toti. luind ca 
bază de plecare a lucrărilor sale 
egalita’oa si resn«'-’,'t mutual - 
a continuat președintele con
ferința a ales sinoura cole earn 
noat» să ennrliir» |a r»’lii‘ote 
durabile. Datorită conferinței 
pentru securitate și cooperare, 
moștenirea area a trecutului va 
putea - și noi dorim sincer a- 
cest lucru - să fie lichidată pe 
continentul nostru. Dar obiectivul 
conferinței este mai larg. Națiu
nile Europei trebuie să defineas
că împreună formele și proce
dura in cadrul cărora noi vom 
putea să ne concentrăm energi

Situația din Chile
• Reuniunea extraordinară a Consiliului Superioi
i al Securității Naționale
• Membrii guvernului 

demisia
SANTIAGO DE CHILE 3 (A- 

qerpres). — Camera deputatilor 
i Congresului Național din 
Chile, în care opoziția de 

I dreapta și extremă dreapta 
deține . majoritatea parla
mentară a respins cu 81 de 
oturi, contra 52, proiectul gu- 
ernamental de lege privind 

ieclararea stării excepționale. 
Guvernul Unității Populare a 
nropus acest proiect de lege du
pă recenta tentativă de lovitu
ră de stat, în vederea adoptării 
unor măsuri adecvate care să 
împiedice pe viitor organizarea 
și declanșarea de acțiuni sub- 

ile asupra cooperării in domeni
ile care definesc viitorul Euro
pei și, in fond, al întregii lumi".

Participantii au fost salutați, 
in continuare, de secretarul ge- 
neial ai Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, invitai 
să asiste ca oaspete de onoare 
la ședința inaugurală a reuniu
nii. După ce a făcut o scertâ 
trecere in revistă a servitutilor 
din trecutul Europei, secretarul 
general al O.N.U. și-a exprimat 
speranța in viitorul Europei. „A- 
ceastă conferință, a spus el, re
prezintă un nou stadiu decisiv 
în istoria lumii. După o lungă 
perioadă de tensiuni acute inter
naționale in întreaga lume, sîn- 
tem acum constienți că a apărut 
o nonă situație, o nouă modali
tate în relațiile dintre state. A- 
cest lucru este clor demonstrat 
de această conferință de la 
Helsinki. Prezenta, aici, a mi
niștrilor de externe ai țărilor 
par'icioante reprezintă un fapt 
evident al hotărîrii unanime că 
proare-al noote fi ree’îzat, că o 
nouă F'irnnă noate fi creată. 
Succesul lucrărilor pregătitoare 
de la Helsinki și adoptarea prin 
consens a aaendoi de lucru cre
ează un fnron solid pentru încre- 

sț ootimism".
După încheierea momentu

lui festiv, participanții au adop
tat, prin consens, textele reco
mandărilor finale ale consultă
rilor pregătitoare de la Helsin
ki, fixînd, astfel, cadrul de des
fășurare a conferinței. A fos. a- 
probată, în acest fel, ordinea de 
zi, care cuprinde patru puncte : 
problemele referitoare la secu
ritatea europeană incluzînd- mă
suri pentru sporirea încrederii 
între Est și Vest și propuneri pri
vind modalitățile de soluționare 
pe cale pașnică a disputelor ; 
cooperarea în domeniile eco
nomiei, științei, tehnologiei și 
mediului înconjurător ; coopera
rea în domeniul umanitar și al
te domenii ; urmările instituțio
nale ale conferinței. S-a stabilit, 
de asemenea, pentru a doua e- 
tapă a conferinței - consiliile 
de experți de la Geneva - ca
drul unde va fi redactat un pro
iect de declarații privind prin- 
ciniile ce trebuie să guverneze 
relațiile intre statele narticipan- 
te și unde vor fi studiate, prin
tre altele, propunerile de meto
de în vederea rezolvării pe ca
le pașnică a disputelor dintre 
statele participante, precum sî 
măsuri de creștere a încrederii 
și stabilității, cum ar fi notifica
rea manevrelor militare.

In după-amiaza zilei de mzirți, 
au început dezbaterile generale 
prin intervențiile miniștrilor de 
externe.

Au luat cuvîntul A. A. Gro- 
miko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., K. B. Andersen, 
ministrul de externe al Dane
marcei, și Ștefan Olszowski, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Polone.

chilian și au prezentat

versive ale grupărilor reacțio
nare și elementelor fasciste.

Sub președinția șefului statu
lui, Salvador Allende, la San
tiago de Chile a avut loc o re
uniune extraordinară a Consi
liului Superior al Securității 
Naționale, pentru a analiza si
tuația după recenta tentativă 
le lovitură de stat eșuată.

S-a anunțat că membrii gu
vernului chilian și-au prezentat 
marți demisia președintelui Sal
vador Allende pentru a permi
te șefului statului să constituie 
un nou cabinet ministerial.
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