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Ședința Consiliului de Stat
In ziua de 27 martie 1974, a avut 

loc. la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Consiliul de Stat a examinat și 
și-a însușit in unanimitate proiectul 
de lege privind modificarea Constitu
ției Republicii Socialiste România, 
elaborat pe baza hotărîrilor Plenarei 
Comitetului Central al Partidului

Comunist Român din 25—26 martie 
a.c.. și a liotăiît ca acest proiect sa 
fie supus spre adoptare Marii A- 
dunări Naționale.

Totodată. Consiliul de Stat, in u- 
nanimitate, și-a însușit hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. de a se 
propune Marii Adunări Naționale a- 
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, ca președin
te al Republicii Socialiste România.

Plenara Consiliului Național

Cuvîniarea tovarășului
NICOLAE

la Plenara
CEAUȘESCU 
C.C. al P.C.R.

a! frontului Unității Socialiste

Stimați tovarăși.

Plenara Comitetului nostru 
Central a dezbătut probleme 
de o deosebită importanță 
pentru activitatea partidului 
și statului, pentru dezvoltarea 
economiei, științei și culturii 
si. mai cu seamă, pentru ri
dicarea nivelului de viață. ma
terial și spiritual al întregu
lui nostru popor.

Am început cu adoptarea 
unor hotărîri de ordin organi
zatoric. S-a adopiat hotărirea 
privind modificarea Statutului 
partidului, avînd drept scop 
a gurarea unei funcționări 
A ai bune a organelor de 
partid și de stat, eliminarea 
unor paralelisme care se ma
nifestau în activitatea noastră, 
simplificarea structurii orga
nizatorice. Aceasta, fără nici 
o îndoială, va avea repercusi
uni pozitive asupra activității 
de conducere, atît pe linie de 
partid, cît și pe linie de stat.

Totodată, prin hotârîrile a- 
doptate se pune mai multă 
ordine în respectarea preve
derilor din Statut cu privire 
la rolul Comitetului Executiv 
— organul care asigură condu
cerea întregii activități între 
plenare — înlăturindu-se une
le neajunsuri, paralelisme și 
suprapuneri care s-au mani
festat in această direcție. A- 
ceste măsuri vor duce, fără 
îndoială, la creșterea rolului 
și importanței Comitetului E- 
xecutiv în conducerea între
gii activități de partid, econo
mice și de stat. Prin înființa
rea Biroului Permanent, com
pus de data aceasta din cadre
le de conducere din sectoare
le de bază de partid și de stat, 
se va asigura o mai bună co
relare a diferitelor sectoare 
de activitate, o coordonare o- 
perativă și o îndrumare uni
tară a lor. eliminindu-se para
lelisme și ședințe inutile. Cre- 
r.-ea acestui Birou, pe princi
piile pe care le-am adoptat 
astăzi, va trebui să ducă la o 
îmbunătățire de fond a acti
vității de conducere, la solu
ționarea rapidă a problemelor 
multiple și complexe ce se 
pun în fața noastră.

Toate aceste măsuri vor- 
trebui să fie urmate de creș
terea răspunderii în muncă a 
cadrelor de partid și de stat 
în toate sectoarele de activi
tate. Măsurile organizatorice 
luate vor trebui să fie urmate 
de înțelegerea, de către fiecare 
activist de partid și de stat, 
a faptului că în funcția sau în 
funcțiile încredințate are da
toria să acționeze cu toată fer
mitatea. cu un înalt spirit de 
răspundere, pentru înfăptui
rea neabătută a liniei genera
le a partidului, pent-u realiza
rea sarcinilor încredințate de 
partid. Pornind de la toate 
acestea, fără nici o îndoiala 
că rezultatul va trebui să fie 
creșterea și mai puternică a 
rolului politic conducător al 
partidului în toate domeniile 
de activitate.

După cum știți, noi am por
nit întotdeauna de la faptul 
că formele organ./.-îtorice nu 
sînt stabilite o dată pentru 
totdeauna, că ele trebuie să 
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corespundă sarcinilor și eta
pelor in care desfășurăm acti
vitatea de organizare și con
ducere a partidului și statului. 
De aceea, trebuie să înțelegem 
câ îmbunătățirea formelor de 
organizare, a structură orga
nizatorice și a metodelor d? 
muncă este o necesitate și o 
sarcină permanentă. întotdea
una să pornim de la imperati
vul de a asigura unirea in 
cît mai bune condițiuni a e- 
forturilor pa-tiduluj și statu
lui nostru, ale maselor popu
lare. ale întregului popor in 
înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare multilaterală a 
țării.

In ce privește modificarea 
Constituției, așa după cum s-a 
arătat, aceasta a apărut ne
cesară ca urmare a experien
ței și practicilor de pînă acum, 
în acest fel. se dă o formă le
gală unor realități impuse de 
viață, unor practici care și-au 
dovedit utilitatea și necesita
tea. asigurînd mai buna func
ționare. la nivel central, și 
la toate nivelurile, a organis
mului nostru de stat.

Plenara a hotârît. de aseme
nea. o serie de măsuri pentru 
mai buna repartizare a forțe
lor partidului în diferite sec
toare de activitate. In ce pri
vește funcția de prim-minis- 
tru. după cum s- a arătat as
tăzi dimineață, schimbarea a 
fost determinată de aproba- 
reă“cemfrtovarășuluî Maurer 
de a fi pensionat, ca urmare a 
stării sănătății sale și a 
vîrstei înaintate. Multe din 
schimbările făcute astăzi au 
fost însă determinate , și . din, 
necesitatea de a realiza o mai 
bună cuprindere a muncii în 
toate sectoarele — oricum ele 
trebuiau să aibă loc.

In ce privește hotărirea ple
narei Comitetului Central de 
a recomanda Marii Adunări 
Naționale alegerea mea ca 
președinte al Rc-publicii So
cialiste România, doresc să a- 
sigur plenara. întregul partid, 
întregul popor că îmi voi în
china toate forțele pentru a 
servi cauza socialismului și 
comunismului în patria noas
tră. interesele bunăstării și 
fericirii poporului nostru. Voi 
face totul pentru a contribui, 
împreună cu întregul colectiv, 
cu întregul Comitet Central, 
cu întregul partid și popor la 
realizarea politicii de dezvolta
re multilaterală a României 
socialiste, la întărirea poziției 
sale internaționale, la sporirea 
aportului ei la cauza păcii și 
colaborării între națiuni.

Stimați tovarăși,

-Plenara a dezbătut astăzi u- 
na din cele mai importante 
leg- ale societății noastre, și 
anume aceea căreia îi revine 
rolul de a așeza pe ,o bază 
nouă retribuirea muncii. După 
cum se știe. sînt. aproape 6 
ani de cînd experimentăm noul 
sistem de retribuție. In toți a- 
cești ani. s-au adus o serie de 
modificări, s-au făcut multe 
îmbunătățiri : de aceea, față 
de proiectul inițial, propune
rile actuale conțin îmbunătă
țiri principiale care au modi

ficat în mo’d radical proiectul. 
In primul rînd. în proiect se 
propune să renunțăm la noțiu
nea de salarizare și să intro
ducem o noțiune nouă, care 
să oglindească noile relații de 
producție. Am considerat că 
este necesar să introducem a- 
ceastă modificare ținînd sea
ma că noțiunea dc salarizare 
oglindește dc fapt vechile re
lații de producție, bazate pe 
exploatare, pe existența pro
prietății private asupra mijloa
celor de producție. In țara 
noastră — ca în toate țările 
socialiste — oamenii muncii 
au devenit, după cum e cu
noscut. stăpîni pe mijloa
cele de producție, statornicind 
noi relații de producție. Este 
necesar să ținem seama de a- 
ceasta și să adoptăm noțiuni 
noi care. în măsura posibilu
lui. să oglindească schimbări
le produse. Noua lege a retri
buției trebuie să oglin
dească schimbările revolu
ționare petrecute in țara 
noastră. să reflecte cali
tatea nouă a oamenilor mun
cii. aceea de proprietari și. în 
același timp, de producători 
ai tuturor bunurilor materi
ale. Introducerea noțiunii de 
retribuire a muncii are o 
mare importanță principială 
și practică. Ea va trebui să 
ajute la eliminarea unor men
talități învechite privind po
ziția față de proprietatea ob
ștească. față de mijloacele de 
producție, derivate din vecni- 
le relații de producție. din 
vechiul sistem de relații din
tre patroni și oamenii mun- 
pii. dintre capitaliști și mun
citori. Ea va trebui să contri
buie la dezvoltarea atitudinii 
noi față de proprietatea ob
ștească, față de muncă. Fiind 
stăpîni ai mijloacelor de pro
ducție. producătorii bunurilor 
materiale. oamenii muncii 
trebuie să țină seama de fap
tul că asigurarea veniturilor 
lor directe depinde de asigu
rarea mijloacelor financiare 
si materiale necesare dezvol
tării continue a forțelor de 
producție, a întregii societăți. 
Trebuie înțeles că această 
problemă este problema cen
trală a fiecărui colectiv, a 
fiecărei întreprinderi, a fie
cărui om al muncii, a fiecă
rui cetățean al patriei noas
tre.

O altă caracteristică princi
pală a legii este afirmarea cu 
putere a principiilor socialis
te de retribuire după calitatea 
și cantitatea muncii. înscrie
rea. de la început. în lege, a 
faptului că nimeni nu poate 
realiza venituri prin. exploa
tarea muncii altora, câ singu
ra sursă de venit este munca 
utilă și necesară societății so
cialiste. Pornind de aici, fie
care este retribuit în raport 
cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse, cu contribuția 
directă la dezvoltarea forțelor 
de producție, la înflorirea so
cietății socialiste. Este de la 
sine înțeles că fondul de re
tribuire este nemijlocit legat 
de producția generală, de bu
nurile materiale pe care .le 
producem, de produsul social, 
de venitul național, dc rapor

tul dintre fondul de consum 
și fondul de dezvoltare. Mă
rimea retribuției fiecăruia nu 
poate fi decît legată nemijlo
cit de fondurile generale de 
care dispunem îritr-o anumi
tă etapă de dezvoltare â so
cietății noastre.

Ceea ce merită subliniat 
este consecvența cu care s-a 
urmărit, și- se realizează în 
proiectul de lege prezentat, 
asigurarea unei mai bune co
relări între veniturile mari 
și veniturile mici, realizarea 
unei retribuții mai echitabile. 
In urmă cu circa 20 de ani. 
între veniturile cele mai mici 
și cele mai mari era un ra
port de unul la douăzeci, în 
1965 raportul acesta era de 
doisprezece la unul. Prin pro
punerile prezentate plenarei, 
acest raport va fi mai mic de 
șase la unul. Aceasta arată 
preocuparea consecventă de a 
realiza în viață hotăririle Con
gresului al X-lea. ale Confe
rinței Naționale cu privire la 
crearea unui raport mai echi
tabil între veniturile mari și 
cele mici.

După cum ați putut reține, 
așa cum am discutat și la 
plenara din noiembrie 1973, 
s-a acordat o atenție deosebi
tă creșterii mai puternice a 
veniturilor mici. In mod spe
cial. prin hotârîrile plenarei 
din noiembrie 1973. asigura
rea unui raport mai echitabil 
între venituri s-â croat' pe' 
seama creșterii mai puterni
ce a veniturilor mici, realizîn- 
du-se o sporire corespunză
toare a veniturilor mari, dar 
într-un raport mai echitabil. 
De măsurile privind creșterea 
Veniturilor beneficiază. în 
primul rînd. tineretul, pentru 
că el este acela care. în pri
mii ani de activitate, ocupă 
de regulă primele trepte din 
sistemul de retribuire. Ele 
constituie deci o expresie a 
preocupării de a asigura ti
neretului. în primii ani de ac
tivitate. condițiuni materiale 
mai bune, care să-i permită 
să pășească în viață în ra
port cu posibilitățile de care 
dispune astăzi societatea noas
tră.

De asemenea, cred că au 
fost reținute măsurile privind 
simplificarea față de primul 
proiect, a treptelor de retri
buție. reducerea unor trepte, 
crearea unui mai bun echili
bru între diferite categorii, 
măsuri luate în scopul de a 
cointeresa mai mult oamenii 
muncii în efortul de ridicare 
a calificării. Cointeresarea este 
determinată de faptul că se 
poate ajunge. în diferite ra
muri. la o diferențiere destul 
de însemnată între salariile 
mici și cele mari. O diferen
țiere mai mar? nu cred că 
este indicată. Trebuie să a- 
vem grijă să nu producem o 
nouă discrepanță între veni
turile mici și cele mari. Tre
buie să pornim dc la necesita
tea de a păstra raportul e- 
chitabil în condițiunile de as
tăzi. să nu-1 depășim din nou 
prin creșterea mai intensă a 
veniturilor mari. Diferențierea 
nu se poate face prin menți-

nivel scăzut a 
creșterea

nerea la un 
veniturilor mici și 
mai rapidă a celor de sus — 
aceasta ar duce la dezechili
brul raportului pe care l-am 
stabilit. Trebuie avut însă în 
vedere că legea prevede posi
bilitatea acordului în toate 
sectoarele de activitate, inclu
siv a acordului global. Aceas
ta permite ca. pe baza realiză
rii producției fizice, venituri
le să crească nelimitat, ca re
zultat al creșterii producției. 
Sînt și astăzi muncitori care 
cîștigă de două ori mai mult 
decît alții din aceeași. catego
rie. Posibilitatea cointeresării, 
pe baza obținerii unei produc
ții suplimentare, există în 
toate ramurile de activitate, 
inclusiv în agricultură. Din 
toamnă a fost introdus și în 
sectorul minier un sistem sim
plu care leagă cîștigul de tona 
de cărbune livrată. Acesta 
este, realmente, un stimulent 
foarte puternic. Primind pen
tru fiecare, tonă o anumită 
sumă, muncitorii pot obține 
venituri nelimitate în raport 
de producțiile suplimentare. 
Așa se și explică faptul că. 
dac.ă în 1973. nu s-a realizat 
planul. în .primele luni ale 
acestui an s-a obținut, după 
cite. știu, o producție supli
mentară-.

Deci, sistemul de retribuire 
prevede o serie de stimulente 
materiale directe, legate de 
producție. In această catego
rie intră și Sistemul de pre
miere și celelalte forme pe 
care le cunoașteți. De aceea, 
aș aprecia- că în forma actua
lă. în ce privește principiile 
și nivelele, proiectul este co
respunzător și putem să-l a- 
doptăm ca atare.

înțeleg faptul că fiecare 
vrea să treacă la o categorie 
superioară. Se pune. însă. în
trebarea : ce să facem cu ce
lelalte categorii ? Le trecem 
îp jos sau le ridicăm și pe 
ele mai sus? O nivelare.în
tre diferitele domenii de ac
tivitate nu se. poate realiza ’ 
Trecerea categoriilor de jos 
la. cele de sus ar duce practic 
la nivelare. Desigur, fiecare 
ramură este importantă. Exis
tă însă deosebiri între ra
muri. Una e să lucrezi în sub
teran. alta să lucrezi în me
talurgie. alta să lucrezi în pă
dure. Nu subapreciem de loc 
rolul lucrătorilor din pădu
re. dar altă calificare se cere 
la tăiatul și fasonatul lemne
lor și alta în electronică. în 
producția de mașinî-unelte 
sau de utilaj chimic.

Trebuie să judecăm lucru
rile de pe poziția intereselor 
generale ale țării, ale tuturor 
oamenilor muncii ; de aceea, 
trebuie să așezăm 
juste între diferitele 
de activitate la un 
moment dat. Sigur, se poate 
întîmpla ca peste zece ani să 
se schimbe raporturile. Nimic 
nu e veșnic. Clasificarea sau 
raportul de astăzi se poate 
schimba după un număr de 
ani. Actualmente. însă. în ra
port cu dezvoltarea diferitelor 
ramuri, considerăm că aceas-

raporturi 
ramuri 
•anumit
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Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. a a- 
vut loc. miercuri după-amiazâ. 
plenara Consiliului National 
al Frontului Unității Socialis
te.

La ordinea de zi a plenarei : 
Modificările la Constituția 
Republicii Socialiste România, 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 25—26 martie 1974. 
supuse dezbaterii și in plena
ra Consiliului Național al 
F.U.S.

La începutul lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășul Gheor- 
Rhe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R . membru al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

După cum vă este cunoscut 
— a spus tovarășul Gheorghc 
Pană — Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român a aprobat la 26 
martie a.c. propunerile referi
toare la modificările unor 
prevederi ale Constituției Re
publicii Socialiste România, 
care prezintă însemnătate de
osebită pentru dezvoltarea în 
continuare a întregii vieți po
litice, economice și sociale din

Brigadierul Karol Szecs și șeful de schimb, minerul Dezsi Dănilă de la sectorul II 
al minei Lupeni, împreună cu ortacii din schimbul lor. Foto : Ion LIC1U

SUCCESE ÎN ÎNTRECERE
U. F. E. T.

Realizări record

prestigiu
Colectivul de forestieri al 

U.F.E.T. Petroșani a reali
zat planul fizic la toate sor
timentele obținînd 
rezultate remarcabile, 
sortimentul celuloză 
plănui trimestrial a ___
depășit cu 30 la sută, iar 
la sortimentul construcție 
rurală realizările au atins 70 
la sută din planul anual.

Scoatem în evidență, de a- 
semenea, preocuparea colec
tivului dc a se achita de 
sarcina de plan pentru ex
port. Sînt create condiții ca 
pînă la sfîrșitul lunii să se 
obțină o depășire a planului 
cu 10 la sută. 

astfel 
La 
fag 

fost

patria noastră. In legătură 
cu această istorica hotărîre, 
s-a stabilit să fie supusă apro
bării Marii Adunări Naționa
le propunerea de a se insti
tui înalta funcție de Pre
ședinte al Republicii Socialis
te România.

Complexitatea vieții noastre 
sociale și de stat atît pe plan 
intern, cît și pe planul rela
țiilor internaționale pune în 
mod firesc sarcini importante 
pe linia organizării centrale 
a activității de stat, care să 
răspundă cît mai deplin ce
rințelor înfăptuirii cu consec
vență și la un nivel calitativ 
superior a obiectivelor edifi
cării societății socialiste româ
nești.

în vederea realizării acestor 
obiective fundamentale, Ple
nara Comitetului Central al 
P.C.R. a apreciat ca fiind ne
cesară instituirea funcției de 
Președinte al Republicii So
cialiste România, care va con
tinua să păstreze în același 
timp și calitatea de președinte 
al Consiliului de Stat. Pre
ședintele Republicii Socialiste 
România va exercita o parte

La E. M. Aninoasa

Producție
Ieri, la mina Aninoasa s-a 

înregistrat cea mai mare 
producție extrasă de la în
ceputul lunii. La realizarea 
celor 634 tone peste planul 
zilei, au contribuit toate 
cele patru sectoare produc
tive. Singurul sector rămas 
sub plan este sectorul III și 
acesta cu un minus de nu
mai 37 de tone.

S-au evidențiat, in mod 
deosebit, brigăzile conduse 
de Mihai Podaru și Petru

La E.M. Dîlja

Productivități sporite
La sectorul I, organizarea 

și disciplina iși spun cu
vintul. producția realizată 
de la începutul lunii depă
șind cu peste 500 tone de 
cărbune sarcinile de plan. 
O contribuție substanțială 
la obținerea acestui rezul
tat au adus-o brigăzile de Ia 
abatajele cameră conduse 
de Dumitru Bălășcău, Emil 

din atribuțiile ce revin Consi
liului de Stat atît în relațiile 
interne, cit și în relațiile in
ternaționale.

In unanimitate. Plenara Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a pre
zentat drept candidat pentru 
înalta funcție de Președinte al 
Republicii Socialiste România 
pe secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Rațiunea pentru care a fost 
făcută această propunere este, 
aceea că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă cea mai 
proeminentă personalitate a 
națiunii noastre socialiste, o- 
mul care întruchipează calită
țile cele mai înalte de condu
cător de partid și de stat, de 
patriot consecvent, de mili
tant înflăcărat pentru cauza 
socialismului și comunismului 
In patria noastră, pentru li
bertatea și neatirnarea Româ
niei. pentru solidaritatea inter- 
naționalistâ cu toate țările 
socialiste, cu toate forțele re
voluționare ale lumii.

(Continuare in pag. a 2-a)

Roman (sectorul I) Petru 
Codrea (sectorul II), A- 
lexandru Mathe (sectorul 
III) și Constantin Lăbușcă 
(sectorul IV). Producția în
registrată peste plan a fost 
asigurată prin creșterea pro
ductivității in abataje cu a- 
proape 1 000 kg/post față 
de indicatorul planificat.

Constantin DANILA 
tehnician, mina Aninoasa

Aionesej și Vasile Suta.
Brigada tinărului Vasile 

Ruta, situată în fruntea în
trecerii pe sector, a realizat 
o productivitate cu 2-71 to- 
ne/post mai mare decît cea 
planificată. In cadrul brigă
zii șc remarcă în mod deo
sebit minerii Alexandru 
Gheletiuc, Nicolae Moraru, 
Petru Etvos.

cerință prioritară a creșterii eficienței economice 
și a dezvoltării capacităților de producție

Sarcinile de mare Însemnă
tate ce revin colectivelor de 
muncă de la minele Văii Jiu
lui în sensul creșterii contri
buției la acoperirea necesită
ților balanței energetice a ță
rii vor putea fi îndeplinite în 
bune condițiuni numai prin- 
tr-o îmbunătățire substanția
lă a productivității muncii.

In acest context, mecaniza
rea operațiunilor de bază din 
abataje, din lucrările de îna
intare. precum și a altor lu
crări cu volum mare de mun
că. rămlne principala calc de 
realizare a obiectivelor de mai 
sus. mecanizarea urmînd sa 
se realizeze în strinsâ legătu
ra cu perfecționarea tehnolo
giilor de lucru.

Analiza stadiului actual de 
mecanizare a lucrărilor la 
minele Văii Jiului indică o 
serie de rezultate bune, dar și 
deficiențe care indică în ace
lași timp direcțiile prioritare

în care -va trebui acționat în 
viitor. In abataje cele 35 de 
combine si pluguri existente 
in dotare realizează o meca
nizare a tăierii cărbunelui în 
proporție de 11.8 la sută, iar 
încărcarea cărbunelui și a ste
rilului la lucrările de Înainta
re este mecanizată în propor
ție de 11.2 la sută de cele 105 
mașini dc- încărcat din dotare. 
De. asemenea, in abatajele cu 
front lung susținute metalic 
sînt în funcțiune un număr 
de peste 14 000 stîlpj hidrau
lici și grinzi metalice articu
late.

Cu toate că dotarea tehnică 
a crescut în permanență, sta
diul actual de mecanizare nu 
trebuie considerat decît o 
bază pentru dezvoltarea vi
itoare rapidă a mecanizării în 
subteran, ținîndu-se cont de 
experiența acumulată pinâ 
în prc-zc-nt în acest domeniu. 
In anii imediat următori e

necesar să so pună un accent 
deosebit pe împrospătarea și 
completarea dotării tehnice a 
unităților miniere cu noi ma
șini și utilaje cu caracteristici 
superioare, adaptate condiți
ilor specifice din Valea Jiu
lui. In acest scop. într-o pe
rioadă scurtă, vor trebui în
treprinse eforturi deosebite 
in direcția perfecționării teh
nologiilor actuale, a studierii 
și asimilării de noi tehnologii 
și metode de exploatare care 
să permită aplicarea mecani
zării complexe.

Ținînd cont de indicațiile 
conducerii superioare de 
partid și de stat se va realiza 
dezvoltarea și întărirea sec
ției de cercetare și proiectare 
pentru utilaje miniere care a 
luat ființă in cadrul I. U. M. 
Petroșani, alături de creșterea 
și dezvoltarea secțiilor de fa
bricație existente. In acest 
sens, poate fi menționată e- 
laborarea unui cuprinzător

program de mecanizare a lu
crărilor miniere care va con
stitui un prețios îndreptar în 
orientarea activităților de cer
cetare. proiectare și produc
ție spre dezvoltarea unor teh
nologii cît mai eficiente.

In domeniul lucrărilor do 
abataj acest program preve
de. în principal, reducerea 
ponderii metodei de exploata
re cu abataje cameră. care 
dispune de posibilități reduse 
de mecanizare, in totalul pro
ducției bazinului, de la 41 la 
sută, cit este în prezent, pinâ 
la 25 la sută.

în același timp se va ex
tinde metoda de exploatare 
cu abataje frontale în stratul 
3 pregătite cu un singur pre- 
abataj pe felie. Prin aplica-

Ing. Alexandru MARIAN. 
Centrala cărbunelui Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi, în jurul orei 11, 15 posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite direct de 
la Palatul Marii Adunări Naționale ședința so
lemnă consacrată alegerii Președintelui Repu
blicii Socialiste România.

PENTRU 
ÎNFRUMUSEȚAREA 

LOCALITĂȚII

Peste 200 de elevi ai 
Liceului de cultură ge
nerală din Petrila, în
drumați dc cadrele di
dactico și salariații 
serviciului de gospodă
rie din cadrul consiliu
lui popular, au efec
tuat o amplă acțiune 
de muncă voluntar-pa- 
triotică pentru gospo
dărirea și înfrumuseța
rea localității.

Cu acest prilej ele
vii au plantai 40 plopi, 
60 arbuștj și liliac, au 
curățat și recondițio
nat 3 hectare de zone 
verzi în Parcul din Lo- 
nea.

REÎNFIINȚAREA 
CORULUI

DIN ANINOASA

La dubui muncito
resc din comuna Ani
noasa a avut loc re
cent o ședință dedicată 
reconstituirii corului. 
Au luat parte cadre 
didactice, salariați de la 
exploatarea minieră și 
consiliul popular, pre
cum și un număr dc 
casnice și pensionari.

în ziarul nostru de azi
ț Educația comunistă a tinerilor.
# Consiliile populare in acțiune.

• Sport : Jiul - Petrolul.
(pagina a 3-a)

(pagina a 4-a)

Pînă acum sînt înscriși 
in cor 55 de membri. 
Repetițiile au loc în 
zilele de luni și joi la 
ora 18,30. înscrierile 
continuă.

ÎN DOTAREA 
MINERILOR

Sectorul de transport 
de la mina Lupeni și-a 
sporit dotarea cu încă 
220 vagonete de mină 
noi. primite recent de 
la U.M.R. Criscior. Tot 
recent, minerii din 
sectoarele productive 
au primit un număr de 
45 de ciocane de aba
taj „C.A.-14", fabrica
te la întreprinderea 
„Independența'1 Sibiu.

SECȚIE
DE „MECANICA 

FINA1

In cel mai mara 
cartier al orașului Pe
trila (8 Martie), coope
rativa „Unirea" d«n Pe
troșani a redeschis ate
lierul de „mecanică 
fină”, atelier care, nu 
se știe din ce motive, 
a stat închis cam de 
multă vreme. In pre
zent atelierul a fost 
încadrat cu personal 
do înaltă calificare.

„LA HANUL 
CU CINTECE

prezintă luni, 1 aprilie 
1974, la Casa de cultu
ră din Petroșani un 
frumos program de 
cintece de petrecere, 
romanțe și muzică 
populară. Iși dau con
cursul cunoscuta inter
pretă a cintecului de 
pe meleagurile sibie- 
ne Lucreția Ciobanu, 
talentata cintăreață E- 
lcna Merișoreanu ca și 
Maria Apostol, Aurel 
Ioviță, Constantin Co- 
criș, Elisabeta Ticuță. 
Gheorghe Turda și al
ții.

Ansamblul artistic 
„Rapsodia română"



JOI. 28 MARTIE 1974
2

Cnvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1)

tâ da^’licare este* cea ures- 
pnnzâtoRre Ea va trebui să 
fir, desigur, periodic adapta
tă la schimbările ce se pro
duc In fiecare ramura. în 
tehnicitatea sa. in importan
ța el socială. în acest spir t 
aui procedat și în prezent la 
stabilirea clasificărilor și co
relărilor din proiect. Ani a- 
vut în vedere sâ aducem, de 
pildă, o anumită corectură în 
industria textilă, ținind sea
ma do importanța ei și de 
faptul eă acolo luercazâ în 
majoritate femei — peste 80 
la sută. Am dorit sâ sublini
em preocuparea de a acorda 
femeilor o mai mare atenție 
și din acest punct de vedere.

în același timp, toate cate
goriile au primit aceeași ma
jorare la limita de jos, în me
dic peste ceea ce era planifi
cat de 180—200 lei. Deci, s-a 
obținut o ridicare generală a 
bazei. la toate categoriile. 
Este necesar să se renunțe la 
propunerea de trecere a unei 
ramuri sau alta la categorii 
superioare și să se adopte pro
iectul asa cum este prezentat.

S-au făcut și alte propu
neri și sugestii de care cred 
că va trebui să se țină seama. 
Mi se parc justă observația 
câ s-a creat o prea mare fă
râmițare a specialităților și 
meseriilor. De altfel, această 
problemă am discutat-o la 
plenara Comitetului Central 
din 1973. cînd am analizat 
problemele invățămîntuliii. 
S-a dat sarcină Ministerului

■ ri-lor. 
dc a trece la reducerea seri
oasă a fărâmițării specialită
ților. dc a realiza o mai mare 
concentrare a lor. astfel ca 
spo. ializar^a să ofere posibi
lități mai mari oamenilor 
muncii de a trece dintr-un 
domeniu de activitate in altul. 
Dec:. observațiile sint juste 
și va trebui să realizăm cu 
consecvență hotâririle luate 
de Comitetul Central in 
tâ direcție. S-a făcut ceva, 
după cît știu. Dar dacă pro
blema s-a ridicat și astăzi, se 
pare că nu s-a făcut suficient. 
Trebuie să acționăm în con
tinuare. cu mai multă fermi
tate și consecvență, in acest 
sens.

Trebuie, de asemenea, să a- 
v ; in vedere că. prin proiec
tul discutat astăzi, se asigură 
o apropiere simțitoare între 
veniturile oamenilor muncii 
« n industrie și din celelalte 
ran.uri ale economiei, in spe
cial die țărănimii cooperatis
te. \;n introdus venitul ga
rantat in sectorul-cooperatist. 
Practic, pc baza creșterii pro
ducției agricole, prin acordul 
global, cooperatorii pot reali
za venituri mult mai mari de- 
cît venitul garantat. Anul tre
cut. unii cooperatori au reali
zat venituri care au depășit 
veniturile realizate în indus- 
tri. înseși veniturile garan
tau - propie și așează pe o bază 
nonă raporturile intre venituri
le din industrie și agricultură. 
Dar. pe baza activității concre
te de producție, cooperatorii 
pot realiza venituri nelimita
te. Ținind seama și de condi
țiile specifice ale vieții din sa
te. în comparație cu cerințele 
oamenilor muncii din orașe, 
putem spune câ. in fond, apro
pierea este mult mai mare. 
Această realitate oglindește, 
de asemenea. preocuparea 
consecventă a conducerii 
partidului și statului de a crea 
condiții pentru creșterea co
respunzătoare. proporțională, 
a veniturilor tuturor oameni
lor munci., pentru asigurarea 
unor raporturi cit mai juste 
intre venituri, în raport cu 
importanța și contribuția fie
cărui sector de activitate.

Analizat de pe aceste poziții, 
pomir.d de la interesele genera
le. de ia necesitatea înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului 
de creștere continuă a nive
lului de trai material și spiri
tual al tuturor oamenilor 
muncii, proiectul pe care l-am 
discutat astăzi corespunde eta
pei actuale și Directivelor 
Congresului al X-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului.

Desigur, nu trebuie să scă
păm niciodată din vedere că 
ridicarea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale de
pinde dc felul in care se rea
lizează prevederile programu
lui de dezvoltare economico- 
socială a țării, di creșterea 
rapidă a forțelor de producție, 
a producției materiale, in toa- 
te '■ ctoarele di activitate: Re
zultatele pe care le-am obți
nut pină acum au permis să 
prevedem pentru acest cinci
nal o creștere mai mare a re
tribuției decît am avut in ve
dere la elaborarea, planului 
și aceasta în condițiunile 
menținerii creșterii prețurilor 
la produsele de consum în li
mitele stabilite prin plan. Ve- 
niturilc oamenilor muncii vor 
fi cu aproape 2 procente mai 
mari decit am avut in vedere 
inițial, desigur, cu condiția in- 

cinilor pe anii 1974 și 1975.
Ținind s.ama de spiritul și 

orientarea proiectului dc lege, 
putem spune, fără nici o exa
gerare. că el reprezintă și pe 
plan internațional o afirmare 
puternică a principiilor eticii 
și echității socialiste. Sintem 
printre puținele țări din lume 
care adoptă o asemenea lege, 
ce așează pe baze noi, princi
piale. întregul sistem de retri
buție a muncii, atit în indus
trie. cit si in agricultură. Fără 
îndoială câ dezvoltarea viitoa
re economico-socială, creșterea 
forțelor de producție. u>flor»- 
rea .nCncgii nosstec sostecăți 

vor duce la sporirea continuă 
a veniturilor. In acest cadru 
exiști — repet — posibilitatea 
ca o ramură sau alta, intr-o 
anumită etapă a dezvoltării 
noastre, să treacă pe un loc 
superior, iar alta sâ rămînâ 
mai In urmă. Așa se înlimpla 
in întreaga lume.

Este necesar sâ înțelegem câ 
in toate domeniile se impune 
aplicarea principiilor retri
buției după muncă, după can
titatea șj calitatea muncii. Dc 
aceea, a pan necesar ca acest 
principiu să fit aplicat și in 
domeniul invățămintulu; Se 
propune un număr destul de 
mare dc niveluri între ramuri. 
Xcesț lucru este just Oare in
tre inginerul-economist șj in
ginerul electronist din aceeași 
întreprindere nu există deose
bire Există — și proiectul de 
lege. întregul sistem dc retri
buție oglindesc această deose
bire Intre profesorul dc econo
mi? politică și cel do electro- 
i.icâ n» există deosebire? Sint 
deosebiri intre eforturile pc 
can le impun diferite specia- 
I tați A așeza retribuția in ra
port cu aceste eforturi nu în
seamnă a subaprecia un dome
niu sau altul. Dacă am jude
ca astfel, ar însemna câ sub
apreciem un șir de ramuri ca 
electronica, mecanica șj altele 
si apreciem numai pe mineri, 
pentru câ ei au. astăzi, retri
buția cea ma: mare. Deci, a- 
cest raționament nu stă in pi
cioare. Trebuie să avem in ve
dere că și in învâț-âmînt e- 
xistă deosebiri intre eforturile 
ce se cer intr-un domeniu și 
altul. Eu nti sint împotriva 
sportului, de exemplu, dar este 
echitabil ca profesorul de 
sport sâ fie retribuit ca și pro
fesorul de fizică ?! Este o a- 
propiere de nume intre edu
cație fizică și știința fizică, 
dar între conținutul lor este o 
maro deosebire. Consider câ 
trebuie să aplicăm și in invă- 
tâmint. consecvent si rațional, 
principiul retribuției după 
cantitatea și calitatea muncii, 
după importanța pe care o a- 
re în economia noastră. in 
dezvoltarea societății o ramu
ră sau alta. Diferențierea a- 
ceasta este necesară și trebuie 
s-o realizăm ' Ea se face insă 
nu prin reducerea veniturilor 
vreunei categorii de profesori, 
ci printr-o creștere ceva mai 
mică a veniturilor la unele 
specialități pentru a se realiza 
o diferențiere — practic de 
5 la sută — în vederea res
pectării principiului general. 
Aceasta este necesar cu atit 
mai mult cu cit noi mergem 
spre o mai strînsă contopire a 
științei cu invățăminiul. a pro
ducției cu învățâmintul. Noi 
cerem cadrelor din facultățile 
tehnice să participe mai mult 
la activitatea de producție; le 
punem sarcini mai mari. Ic 
cerem eforturi mai mari.

Nu înseamnă aceasta, desi
gur. că am subaprecia științe
le sociale, că am subaprecia, 
de pildă, rolul materialismu
lui dialectic și istoric, care 
constituie, pină la urmă, baza 
științifică a dezvoltării socie
tății omenești, concepția noas
tră despre lume. Dar una este 
a înțelege importanța acestei 
concepții, și alta este a așeza 
sistemul de retribuire pe prin
cipiile eticii și echității socia
liste. Aceasta reprezintă tot o 
cerință — și încă o cerință e- 
lententară — a materialismu
lui dialectic și istoric, a mar- 
xism-leninismului. aplicat con
cret si corect. Desigur, dacă o 
anumită specialitate este așe
zată bine sau nu. aceasta tre
buie sâ mai analizăm, pină 
cînd vom supune legea votului 
Marii Adunări Naționale. Dar 
acest principiu trebuie sâ-1 a- 
doptâm neapărat in lege.

Adoptind proiectul de lege, 
trebuie sâ pornim de la ne
cesitatea de a lua toate mă- 
s urile pentru întărirea disci
plinei și ordinii in toate do- 
n niik dt activitate, să acor
dăm mai multă atenție crește
rii nivelului de calificare și, 
totodată, ridicării conștiinței 
oamenilor muncii. Trebuie să 
înțelegem câ, întotdeauna. în 
orice societate — și cu atit 
mai mult in societatea socia
listă — stimulentul material 
nu este unicul. Este necesar 
să acordăm mai multă aten
ție atit stimulentelor morale 
cit și activității educative de 
ridicare a conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, care tre
buie sâ înțeleagă limpede că 
lucrează pentru ei. pentru a-și 
făuri o viață mai bună, așa 
cum doresc. Numai stimulen
tul material, de orice fel. și 
Orieit ar fi acesta, nu rezol
vă problema. El trebuie îm
pletii strins cu stimulentul 
moral, cu educația socialistă. 
Cu toții, de la secretarul ge
neral al partidului, de la pre
ședintele Consiliului de Stat, 
.și pină la ultimul om al mun
cii, trebuie să înțelegem că 
făurirea bunăstării societății, 
a poporului, depinde de dez
voltarea forțelor de producție. 
Fiecare trebuie sâ acționeze în 
domeniul său de activitate 
pentru a da cit maj mult so
cietății: nu trebuie numai sâ 
cerem de la societate, așezin- 
du-ne pe poziții revendicative. 
Este necesar să înțelegem câ 
bunăstarea fiecăruia depinde 
de mijloacele materiale pe ca
re le avem la un moment dat. 
Aceste mijloace nu le putem 
repartiza in mod egal, ci pro
porțional cu activitatea fiecă
ruia, eviți nd. desigur, creșterea 
exagerată a diferențierii. Por
nind dc aici, fiecare trebuie 
să înțeleagă faptul că are răs
punderea și datoria sâ acțione- 
aa toată fermitatea pentru 
iriffițxuneaa sacciwtler trasate 

de Congres, dc Conferința Na
țională, dc pi- fiarele Comite
tului Central. Numai așa vom 
putea asigura înfăptuirea pro
gramului dc făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. vom crea condiții 
pentru făurirea comunismului 
In România '

în ce .< ce privește Legea 
sistematizăm. aceasta vine să 
dea, cu intîrzlerc destul de 
marc — trebuie sâ spun a- 
ceasta și autocritic — putere 
de lege hotâririlor Congresu
lui și Conferinței Naționale. 
De fapt, ca va da putere de 
leg,' hotâririlor Conferinței 
Naționale din 1967. pentru că 
încă atunci am stabilit prin
cipiile și sarcinile legii și mă
surile dc sistematizări. Au 
trecut 7 ani — am pierdut 
mult timp în care puteam fa
ce O scrie dc lucruri cu rezul
tate bune. Dc aceea, este ne
cesar să acționăm acum cu 
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea prevederilor Legii pri
vind sistematizarea orașelor 
și satelor patriei noastre. Este 
necesar să punem cu hotărire 
capât anarhiei in așezarea lo
calităților. in construcțiile so
ciale — și industriale și agri
cole. Să punem capăt risipei 
pâmintului care, așa cum am 
mai menționat nu o dată, con
stitui? bunul național al în
tregului popor, indiferent de 
proprii-tatc. și trebuie tratat 
ca atare. Este necesar să tre
cem cu hotărâre la restrânge
rea orașelor, sâ interzicem o- 
rice construcție in afara zone
lor ce vor fi delimitate și, 
treptat, să asigurăm demola
rea locuințelor aflate dincolo 
de perimetrele stabilite. Avem 
în vedere sâ se realizeze a- 
ccst proces intr-o perioadă dc 
15—20 ani. Ceea ce se impune 
in momentul dc față este de
limitarea perimetrelor și in
terzicerea construcțiilor in a- 
fara acestor perimetre. Trebuie 
sâ părăsim concepțiile unor 
arhitecți și constructori, ale 
unor tovarăși ce lucrează in 
domeniul sistematizării și ca
re sint menite să ducă la ri
sipă de teren. Țări dezvolta
te, cu suprafețe de pămîiit pc 
cap de locuitor de citeva ori 
mai mari ca ale României, 
construiesc intr-un regim de 
densitate foarte mare. Trebuie 
să înțelegem cu toții. în mod 
corespunzător, această proble
mă ! Ea se pune în orașe și 
se pune, de asemenea, la sate.

In proiectul de lege s-au fă
cut o serie de propuneri pri
vind atribuirea loturilor pen
tru locuința personală. Nu do
resc să facem acum calcule, 
pentru a vedea cite oi pot în
căpea in suprafețele de teren 
atribuite. Dar dacă se vor lua 
măsuri să se construiască șl in 
sat case cu două nivele, va 
rămîne de două ori mai mult 
teren. Ar fi bine sâ existe 
atitea oi cite vor încăpea in 
perimetrele prevăzute. Deo
camdată, nu de suprafe
țe ducem lipsă. ci de 
oi. Nu vor încăpea oile ? Vom 
găsi teren pentru ele ! Nu se 
pune problema de a nu con
strui pentru cazarea de vară în 
pajiște și pășuni. Această pro
blemă nu se tratează în lege, 
pentru câ obiectul ei nu acesta 
este, ci sistematizarea satelor. 
Trebuie să ținem seama 
și de practica veche, de ex
periența îndelungată pe care 
o avem in această privință. Va 
trebui să revedem anumite 
probleme concrete in lege, dar 
pornind de la aceste principii 
de la aceste criterii. Sâ lăsăm 
mai mult loc pentru a cultiva 
cereale, plante tehnice si fu
raje. Pămintul nu ne gindim 
să-l exportăm nicăieri. Ne 
gîndim ca județul respectiv, 
cooperativa respectiva să cul
tive pe el cereale și furaje 
pentru a putea asigura hrana 
oamenilor și a animalelor. In 
discutarea acestui proiect tre
buie să pornim de la necesi
tatea de a introduce ordine 
desăvirșită, dc a pune capăt 
risipei in gospodărirea pâmîn- 
tului. .

Crearea noilor centre uma
ne ce se propun în lege, sis
tematizarea generală a comu
nelor. ridicarea lor economica 
și socială vor determina trans
formări fundamentale in viața 
satelor, a țărănimii, a oame
nilor muncii din întreaga țara. 
Realizarea acestor obiective, 
care, fără îndoială, nu se vor 
realiza în cîțiva ani. cj în cî- 
teva cincinale, !n 15—20 ~ de 
ani. constituie o problemă e- 
sențială a societății noastre. 
De aceea, trebuie sâ începem 
să acționăm de pe acum, in 
mod conștient, in vederea a- 
cestei dezvoltări viitoare. Pe 
această cale se vor ridica ni
velul de civilizație și condiți
ile generale de viață la sate, 
iar apropierea condițiunilor de 
viață de la sate de cele de la 
orașe este, după cum știți, o 
cerință fundamentală a făuri
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a creării 
pondițiunilor pentru trecerea 
spre comunism. Noi privim 
socialismul și comunismul ca 
o societate dezvoltată, cu un 
înalț nivel de organizare, o 
societate menită să asigure 
omului condițiunile cele mai 
bune de viață.

Am discutat în plenară te
zele și planul de măsuri cu 
privire la sărbătorirea a 30 de 
ani de la răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste, de la eli
berarea țârii de sub domina
ția fascistă, de la momentul 
eind poporul român a începui 
să-și ia soarta în propriile 
mîini, să treacă la transfor
mări democratice, revoluțio
nare și apoi la făurirea socia- 
Itwnwkri m România.

Așa cum s-a arătat in ple
nară, legat d>' această aniver- 
s .re sint multe momente — 
printre car, cele privind cre- 
.,i sindicatelor, activitatea 
ilegală a partidului. constitui
re;- în 1944. deci acum 30 de 
ani. a Frontului Unic Munci
toresc la 1 Mai — care vor 
trebui să-și ocupe locul cores
punzător și sâ fie sărbătorite 
așa cum se cuvine. Constitui- 
i a Frontului Unic Muncito
resc a jucat un rol hotăritor 
in unirea tuturor forțelor de
mocratice, în creșterea auto
rității partidului nostru in a- 
l ,nță eu partidul socialist, a 
autorității clasei muncitoare. 
Pe această bază partidul a 
putut colabora cu celelalte 
forțe patriotice, inclusiv cu 
arma' t. cu palatul, in realiza
rea obiectivelor de importan
ță națională. Toate aceste mo
mente trebuie să-și găsească 
reflectarea corespunzătoare și 
să sc bucure de atenția cuve
nită. ținindu-se seama dc ro
lul și importanța pc care le-au 
avut. Sint de acord că nu tre
buie să ne oprim la 23 Au
gust. pentru că aceasta con
stituie doar un moment, ci să 
reflectăm măsurile luate de 
partid pentru reorganizarea 
sa legală, pentru reorganizarea 
sindicatului, a tineretului, fe
meilor. a tuturor organizați
ilor care, în condițiunile răz
boiului. ale luptei pentru 
transformarea democratică a 
țârii, au asigurat triumful de
plin al obiectivelor partidului, 
au creat condițiile pentru 
dezvoltarea viitoare a întregii 
societăți, pentru înfăptuirea 
transformărilor care au avut 
loc în țara noastră.

Oamenii muncii, între
gul popor trebuie să por
nească cu hotârîre la fap
te. pentru a intîmpina a- 
ceastă măreață sărbătoare na
țională cu succese cît mai 
mari în toate domeniile de 
activitate. Putem vorbi, desi
gur. mult despre însemnătatea 
acestui eveniment. Pină la 
urmă, ceea ce este hotărîtor 
este ca această sărbătoare să 
o intîmpinăm cu înfăptuirea 
în bune condițiuni a sarcini
lor planului pe acest 
an. Aceasta va crea con
diții pentru aplicarea. în
cepi nd cu vara acestui 
an. a măsurilor de ridica
re a nivelului de trai al în
tregului nostru popor. Avem 
toate condițiunile pentru a- 
ceasta. In acest spirit trebuie 
să acționăm, astfel sâ desfășu
răm întreaga noastră activita
te !

Am discutat în plenară 
problemele legato de compo- 
ziația partidului și de politica 
de promovare a cadrelor. A- 
vem, după cum se vede, un 
partid puternic, care numără 
peste 2 300 000 de membri, cu 
o compoziție bună. Aproape 
48 la sută din membrii parti
dului sînt muncitori și peste 
22 la sută țărani — ceea ce a- 
rată că circa 70 la sută din 
efectivul partidului îl repre
zintă oamenii muncii care lu
crează nemijlocit în sfera pro
ducției, muncitorii și țăranii. 
.Aceasta oglindește preocupa
rea permanentă a partidului, 
a conducerii sale de a asigura 
o creștere sănătoasă a compozi
ției ținind seama de faptul că 
forța principală a producției 
materiale o reprezintă clasa 
muncitoare și țărănimea. 
Este normal ca și în partid, 
clasa muncitoare și țărăni
mea — deci producătorii de 
bunuri materiale — să ocupe 
locul pe care il au în socie
tate. .Acordăm, și vom acorda 
și în viitor, atenția corespun
zătoare compoziției muncito
rești a partidului nostru. Nu 
neglijăm in nici un fel — și 
din date reiese clar aceasta 
— primirea în partid a inte
lectualității din toate sectoa
rele de activitate. Astăzi, in
telectualitatea nouă, în strânsa 
alianță cu muncitorii, cu ță
rănimea. contribuie în mod 
activ la înfăptuirea programu
lui general de dezvoltare a so
cietății socialiste românești.

Avem rezultate bune in po
litica de cadre, deși mai sînt 
lipsuri pe care avem in vedere 
să le lichidăm. Nu doresc a- 
cum să vorbesc de calificare, 
ci numai de promovarea ca
drelor în diferite sectoare de 
activitate. Avem o situație 
bună în conducerea multor 
întreprinderi în care se pro
movează cu curaj tinerii. De 
altfel, însăși situația între
prinderilor respective. unde 
vîrstă medie este de 20—22—23 
de ani, impune acest lucru. 
Nu în suficientă măsură insă 
ne preocupăm dc a asigura o 
împrospătare continuă a ca
drelor superioare. Trebuie sâ 
spunem deschis că in anumite 
domenii, numărul cadrelor 
prea in vîrstă e mare, și a- 
costa nu este un lucru bun. 
Desigur, e foarte bun prover
bul românesc care spune că 
..atunci cînd nu ai un bătrân 
sâ-1 cumperi". Trebuie să îm
binăm însă experiența celor 
mai în vîrstă cu clanul tine
retului. Trebuie să facem o po
litică corespunzătoare de ca
dre, spre a nu ajunge, la un 
moment dat. la o ruptură în
tre generații, ci. dimpotrivă, 
la »n proces normal de crește
re a cadrelor. Aceasta presu
pune să aplicăm cu mai multă 
consecvență legile țării pe 
care noi le-am adoptat, dar 
pe care trebuie să le respec
tăm. Chiar ieri discutam cu 
tovarășii : acum 25 de ani, un 
prim-secretar de județ avea 
25—28 de ani. Acum, cînd tre
buie sâ numim un priin-secre-

tar care are 35 40 de ani spu
nem câ < prea tinâr ! Dai do 
ce oare .' Trebuie sâ așteptăm 
sâ depășească 50 de ani ca sâ 
fie prim-secretar ? Am dat un 
exemplu, dar acest lucru este 
valabil și in alte domenii.

Este necesar, dc asemenea, 
sâ fim mai consecvenți in a- 
plicarea principiilor pe care 
le-am adoptat privind scliim- 
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dc dez- 
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necesare 
societății 
privință, 

tragem

barca periodică a unor 
râși dintr-un sector in 
dc muncă. Desigur, nu 
dos. dar nici prea rar. Trebuie 
să înțelegem pâ legile naturii 
acționează cîteodatâ mai ferm 
decit legile făcute dc om ; 
ele nu țin scama de dorințele 
de a trece într-o categorie 
sau alta. Din păcate, nu 
pot modifica aceste legi. dc 
aceea trebuie sâ ducem o po
litică dc cadre corespunzătoa
re. în toate domeniile de acti
vitate, ținind seama 
voltarea viitoare, dc 
asigurării forțelor 
mersului înainte al 
noastre. In această 
cred că va trebui să 
anumite învățăminte, să adu
cem corecturi în activitatea 
noastră.

Legat de activitatea de 
partid, trebuie să întărim con
trolul, organizarea muncii, să 
ne preocupăm permanent de 
creșterea rolului conducător 
al partidului în fiecare dome
niu de activitate, de îndeplini
rea de către fiecare membru 
de partid a sarcinilor și răs
punderilor ce-i revin.

Am dezbătut astăzi multe 
probleme legate de perfecțio
narea muncii noastre. Dc a- 
ccea. doresc sâ menționez ne
cesitatea creării în continuare 
a cadrului organizatoric co
respunzător participării mase
lor populare la conducerea so
cietății. dezvoltării democra
ției de partid. democra
ției socialiste în general. Por
nim de la faptul că probleme
le complexe ce se pun în con
ducerea societății nu se pot 
soluționa decit în strînsă le
gătură cu întregul partid, cu 
participarea activă a întregu
lui partid, a întregului nostru 
popor. Aceasta constituie o la
tură esențială a muncii noas
tre. o cerință a făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, a creării condiți
ilor pentru trecerea spre co
munism.

Trebuie .totodată, să ne o- 
cupăm mai mult de activita
tea ideologică și educativă. 
Avem în acest sens o hotărâre 
specială a Plenarei din 1971, 
avem hotâririle Conferinței 
Naționale. Ani obținut unele 
rezultate, dar trebuie spus că 
mai avem încă mult de făcut 
pentru a realiza programul 
ideologic și educativ al parti
dului nostru. Așa cum am 
menționat mai înainte. pro
blema dezvoltării societății 
noastre este strâns legată de 
creșterea conștiinței maselor 
largi populare, de ridicarea 
nivelului ideologic și politic 
al comuniștilor, de dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tuturor 
cetățenilor, a tineretului in 
special. întregul popor trebuia 
să acționeze în mod conștient 
— tot mai conștient — pentru 
îndeplinirea programului de 
transformare revoluționară a 
societății noastre. Să fim con- 
știenți că realizările pe care 
le avem, victoria socialismului 
in țara noastră nu înseamn^ 
cîtuși de puțin că de acum pu
tem sta liniștiți. Este necesar 
să intensificăm continuu acti
vitatea in toate domeniile, in
clusiv în domeniul ideologic, 
să acționăm cu fermitate pen
tru a ține permanent trează 
vigilenta revoluționară a parti
dului. a tineretului, a întregu
lui nostru popor. Sintem un 
partid revoluționar și trebuie 
să răminein in permanență un 
partid revoluționar. Partidul 
nostru trebuie sâ deschidă în
totdeauna cale noului, să lup
te cu hotărâre împotriva ve
chiului, pentru triumful prin
cipiilor socialiste și comuniste 
în țara noastră, acționind, tot- 
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partidul nostru, toate organi
zațiile noastre — sindicatul, 

. tineretul, femeile, uniunile do 
creatori — vor ști să rămînă 
permanent pe aceste poziții, 
să acționeze in spiritul mar- 
xism-leninismului. al materi
alismului dialectic și isto
ric în spirit revoluțio
nar, numai in această mă
sură avem garanția înfăptuirii 
cu succes a programului pe 
care îl avem și a programului 
ce urmează să-l adoptăm la 
Congresul al XI-lea.

In încheiere, aș dori să-mi 
exprim convingerea că toți 
membrii Comitetului Central, 
întregul activ de partid și de 
stat, toți comuniștii vor acțio
na cu hotârîre pentru ca. în 
strînsă legătură cu masele 
populare, cu întregul popor, 
să asigurăm înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea, dezvoltarea mai 
intensă și mai rapidă a țării 
noastre pe calea bunăstării și 
fericirii.

Cu aceste ginduri doresc să 
închei, urând întregului nostru 
partid și întregului nostru 
popor. în frunte cu clasa mun
citoare, succese tot mai mari in 
îndeplinirea sarcinilor ce ne 
stau in față, dorindu-vă și 
dumneavoastră succes in în
treaga activitate, multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
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Plenara Consiliului Național
a! Frontului Unității Socialiste

(Urmare din pag. 1)

Ac- stea sînt și motivele 
pentru care propun susținerea 
dc către Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste 
a candidaturii tovarășului 
N colac Ceaușcscu, conducă
torul partidului și statului 
nostru, cel mai iubit fiu al 
poporului român. în funcția 
de Președinte al Ropubljcii 
Socialiste România.

In cadrul dezbaterilor au 
huit cuvinlul tov.ir.’șii Traian 
Ștcfânescu, prim-set rotar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. Ludo
vic Fazckas, președintele Con
siliului județean Harghita al 
F.U.S, Miron Nicolcscu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România Eleo
nora Mărculcscu. președinta 
Comitetului județean al fe
meilor — Galați, Richard Win
ter. președintele Consiliului 
județean Sibiu al F.U.S.. Toma 
Spir’don, maistru la l'-nv le 
.1 Mai“ din Ploiești. Tincu 
Anton, președintele Cooperati
vei agricole dc producție din 
Palazti Marc — Constanța, 
Constantin Dăscftlescll, pre
ședintele Consiliului județean 
Galați al F U S.

Participanții la dezbateri — 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, ai clasei 
muncitoare, țărănimii și inte
lectualității. ai oamenilor 
muncii români, maghiari, 
germani — au susținut cu în
flăcărare candidatura tovară
șului Nicolae Ccaușescu pentru 
înaltei funcție de Președinte al 
Republicii Socialiste România, 
și-au manifestat încă o dată, 
și cu acest prilej, simțăminte
le de dragoste, stimă, prețuire 
față do secretarul general 
al Partidului Comunist Român. 
In cuvîntul lor, ci au dat o 
înaltă apreciere activității la
borioase, plină de pasiune și 
dăruire, a conducătorului

Din agenda organizațiilur de tineret
Un prim bilanț

In cadrul „săplâminii hărni
ciei" la E.M. liricani au fost 
organizate ample acțiuni de 
muncă volunlar-patriotică, la 
țoale sectoarele minei, pentru 
curățirea căilor de acces și e- 
fectuarea unor lucrări de 
transport.

In același timp, s-au orga
nizat consfătuiri de lucru cu 
uteciștii de la sectoarele III, 
V, \ I unde s-a dezbătut con
tribuția tinerelului la realiza
rea sarcinilor de plan. La că
minul de neiamiliști a avut 
loc o dezbatere pe tema pă
strării avutului obștesc și 

Ji-au efectuat două raiduri 
^printre tinerii care absentează 
nemotivat de la serviciu.

Prin rezultatele deosebit de 
bune obfinule in cadrul „săp- 
tăminii hărniciei" s-au evi
dential uteciștii Ionel Făgaș, 
Iulian Toma, Gheorghe Silași, 
Dorel Paradifa, Ernest Dobai, 
Ioan Toma, Tudor Roșu, Ion 
Dobirceanu, Romulus Obreja, 
Ion Udroiu, Ion Popescu.

Elevii la amenajarea 
atelierelor-școală

La sfirșitul săptămînii trecute, elevii din clasele 
VII-X de la Școala generală nr. 2 Petrila, au parti
cipat la săparea a două șanțuri dc circa 100 m, res
pectiv, 50 m. pentru pozarea unor cabluri electrice tri
fazice. Cablurile respective sint necesare acționării 
mașinilor din dotarea celor două atcliere-școală unde 
elevii își desfășoară orele de practică.

Tot in cursul săptămînii trecute, elevii școlii au 
participat la acțiunea dc curățenie și înfrumusețare a 
curții școlii și a zonei din fața școlii.

Elevii clasei a IV-a B au avut o întîlnire plăcută 
și instructivă cu minerul pensionar Kopctin Geza.

Gospodarii frun
tași ai comunei

Luni, 25 martie, a a- 
vut loc sesiunea Consi
liului popular al comu
nei Aninoasa. La ordi
nea de zi a sesiunii, pre
ocuparea comitetului e- 
xecutiv al consiliului 
popular pentru înfăptu
irea obiectivelor gospo
dărești și de înfrumuse
țare a comunei.

In cadrul aceleiași se
siuni au fost inmînaie 
diplomele circumscrip
țiilor electorale frunta
șe in acțiunile (le mun
că patriotică precum și 
un număr de 45 de in
signe celor mai harnici 
gospodari ai comunei. 

partidului și statului nostru 
pusă in slujba edificării so< e- 
tâții so iuliste multilateral 
dezvoltate, a înfloririi patriei 
și fericirii poporului, cauze} 
socialismului și păcii in lume, 
subliniind că viața și munca 
celui care conduce cu înțelep
ciune destinele națiunii româ
ne întruchipează un strălucit 
exemplu pentru toți oamenii 
muncii din patria noastră. Do 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu — au subliniat 
vorbitorii — sint indisolubil 
legale marile realizări obținu
te do România socialistă in 
construcția vieții noi pe pă
mintul patriei noastre, in ri
dicarea continuă a nivelului 
dc civilizație și a bunăstării 
întregului popor, înaltul pres
tigiu de care se bucură țara 
noastră în lume.

1. Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Unițătli 
Socialiste a hotărât în unani
mitate sâ-și însușească propu
nerile adoptate de Plenara 
C.C. al PC.R. cu privire la 
unele modificări ale Constitu
ției și, la rândul său. a decis 
să recomand-- Marii Adunări 
Naționale legiferarea lor.

2. Exprimînd adeziunea de
plină a tuturor organizațiilor 
caro alcătuiesc Frontul Unită
ții Socialiste, a întregului nos
tru popor, plenara Consiliului 
Național al F.U.S. și-a însușit 
cu un sentiment de profundă 
satisfacție și mîndric patrio
tică hotărârea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 25—26 martie 
a.e. de a propune Marii A- 
dunări Naționale alegerea to
varășului Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. în funcția 
de președinte al Republicii 
Socialiste România.

In unanimitate, plenara Con. 
siliului Națiohal al Frontului 
Unității Socialiste a susținut 
candidatura tovarășului

Acțiuni s
@ Secția de propagandă 

a comitetului municipal al 
U.T.C. în colaborare cu bi
blioteca Casei de cultură din 
Petroșani a inițiat un pro
gram de acțiuni cultural- 
educative pentru tineret. în
tre acestea se numără : seri 
de poezii, dezbateri pe teme 
ateist-științifice, recenzii, 
simpozioane. Prima seară de 
poezie a avut loc joi, 7 mar
tie, la care au participat 
uteciști de la școala uzinală 
a I.U.M.P.

• în cadrul întîlnirii ce 
va avea loc în această săp- 
tămînă la clubul de politică 
externă, din cadrul liceului 
din Petrila se vor discuta 
temele ,.Noutăți din diplo
mație", „Dosarul chilian11 și 
„Dicționarul diplomatic11. în 
acest scop, membrii clubului 

Clasa a \ l-a \ de la Școala generală nr. 5 Petroșani 
sub îndrumarea dirigintei prof. Lucreția Beldiman, a organi
zat amenajarea curții căniinului-creșă de la Aeroport. Iati-i 
pe elevi săpind gropile in vederea plantărilor de puteți

Ni'olae Ceauijcs» u pentru 
înalta funcție dc șef al statu
lui român și a hotărât să pro
pună. la rândul său, Marii A- 
dunâri Naționale alegerea se
cretarului general al partidu
lui ca președinte al Republi
cii Socialiste România.

3. Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. și-a însușit 
hotărârea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la eliberarea 
tovarășului Ion Gheorgne 
Maurer din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, la cererea sa.

Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. și-a însușit 
hotărârea Plenarei C.C. al 
P.C.R. dc a propune pentru 
funcția dc președinte al Con
siliului de Miniștri pe tovară
șul Manea Mănescu.

Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. a hotărât ca 
propunerile respective sâ fie 
prezentate Marii Adunări Na
ționale și în numele Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

4. Plenara Consiliului Na
țional al F.U.S. a hotărât con
vocarea pentru ziua de 23 mai 
a Congresului Frontului Uni
tății Socialiste.

In încheierea lucrărilor ple
narei. a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind pentru încrede
rea manifestată de Consiliul 
Național al Frontului Unită
ții Socialiste, prin votul pe 
care l-a dat, susținind hotă
rârea și propunerea Plenarei 
C.C. al P.C.R., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
declarat, in aplauzele entuzi
aste ale participanților, că va 
servi, ca și pină acum, popo
rul. cauza socialismului și co
munismului, dezvoltarea pa
triei noastre, creșterea bună
stării și fericirii poporului ro
mân, politica de colaborare și 
pace cu toate națiunile IuiA

multiple
au studiat o bogată biblio
grafie recomandată încă de 
la deschiderea activității.

• Din inițiativa comitetu
lui U.T.C., la I.C.P.M.H. a 
luat ființă ..clubul alpinistu- 
lui11 care va fi condus de tî- 
nărul Eduard Mihuț. Noul 
club își propune să organi
zeze cu regularitate con
cursuri și deplasări în zona 
muntoasă din împrejurimi
le municipiului. Aceste acți
uni vor cuprinde trasee di
ferențiate, mai ușoare pen
tru tineri începători precum 
și trasee dificile pentru alpi- 
niști inițiați.

• Cercul de filozofie și 
estetică care activează în 
cadrul preparației cărbune
lui Petrila organizează, in 
această perioadă, un larg 
schimb de experiența cu cer
cul de filozofie și clubul de 
politică externă de la liceul 
din localitate. Atenția parti
cipanților este îndreptată a- 
supra tematicii acțiunilor 
programate și modului de 
organizare și desfășurare a 
acestora.

• Comitetul municipal al 
U.T.C. organizează, în cadrul 
acțiunilor de orientare șco
lară și profesională, o întil- 
nire a elevilor de la liceele 
din Petroșani și Petrila cu 
studenții de la I.M.P.

Tiberiu GAGYI, 
activist U.T.C.

I

I
I
I

I
I

I 
I 
I
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Pentru înfrumusețarea Brigada
de control

o

și gospodărirea localităților
Convorbire cu tov, GHEORGHE PAVEL, 

sectelor ol comitetului de partid, E. M. Petrila

ÎN PRIMUL RIND, LA LOCUL DE MUNCA

în sala d 
rii. pu baza 
săptăminale

SE ÎNFĂPTUIEȘTE,
A

Consiliile populare în acțiune

Atitudinea comunistă față 
dc muncă a devenit — după 
cum se spune — blazonul de 
noblețe al omului de tip nou.

tiei și moralei comuniste 
afirmă, deci, nu numai ca un 
principiu dc bază cu valoare 
teoretică — ci reprezintă esen
ța regulilor de conduită mora
lă în societatea noastră.

Pentru a ilustra cum se îi 
făptuiește educația comunis 
a tineretului, ce rezultate 
obțin la una din importante 
întreprinderi d n Valea Jiuli 
am adresai citeva întrebă 
tovarășului Gheorghe Pav< 
secretarul comitetului ( 
partid al E.M. Petrila.

— O trăsătură de bază 
profilului moral al membi 
lor de partid, a tinerilor c> 
munișli trebuie să fie înal
ta conștiință profesională, 
responsabilitatea pentru în
deplinirea exemplară a sar
cinilor încredințate. intole
ranta iată de cinul, superfi
cialitate sau indisciplină în 
muncă. Ce a întreprins con
cret comitetul de partid al 
exploatării in această di
recție ?

— Pornind de la principiile 
cuprinse in Proiectul dc nor
ite ale vieții și muncii comu
niștilor. ale eticii și echității 
socialiste, comitetul nostru de 
partid a orientat tematica ana
lizelor in cadrul organizațiilor 
de partid. U.T.C. și sindicat 
spre problemele majore ce le 
ridică înfăptuirea sarcinilor 
ecpnomice. Astfel, in organiza
ții Ae baza a sectorului V un
de s-au manifestat serioase de
ficiențe tehnico-organizatorice 
și o slabă muncă politică cu 
oamenii, au fost organizate a- 
dunări dc partid deschise, șe
dințe ale biroului organizați
ilor de partid unde au fost in
vitați și factorii de bază ai 
sectorului, analizindu-se. cu 
responsabilitate, cauzele care 
au generat nerealizarea sarci
nilor d plan și o stare de 
spirit necorespunzătoare in 
rindul colectivului. Prin mă
surile adoptate in urma con
sultării salariaților situația 
sectorului s-a redresat.

Pentru formarea si dezvol
tarea unei atitudini înaintate 
față de muncă au fost cuprinse 
în invâțămîntul de partid dez
bateri pe teme caro facilitează 
înțelegerea sensului etic al 
muncii.

:ază 

disciplina in muncă. Prin sta
ția dc radio-ampiificare, gaze
ta de per.-tț. și cea satirică sint 
combătute actele dc indiscipli
na. absențele nemotivate, 
chiulul, comportările nesănă
toase de la locul dc muncă și 
din societate

Organizații 
ciștigat expi

du partid au 
■nță in îndru- 

tulni spre muncă 
și formarea conștiinței profe
sional ■. in acest scop se ur
mărește trezirea dragostei fa
tă dc profesiunea de miner 
printr-o scamă dc acțiuni or
ganizate ca .• intilniri ale tine
rilor angajați cu mineri, maiș
tri și ingineri. Rezultatele n-au 
intirziat să se arate. Ne min- 
drim cu comuniști care ne fac 
cinste ca loan Bodvnlosz, Au
rel Sălăjan, Ioan Voicu, Con
stantin Alexc, 
Kovacs. Marin 
cu. Arpad Kadar

Francisc 
Ghizdăvcs- 

ș.a.
— Educarea atitudinii co

muniste iată de muncă 
presupune in același timp 
formarea unor trăsături de 
caracter esențiale : exigen
ta fală de propria activita
te. spiritul de organizare, 
perseverenta, ajutorul tovă
rășesc, colectivismul ș.a. 
Cum apreciau rezultatele 
obținute in această direcție 
de către organizațiile de ti
nerel dc la E.W'Petrila ?

— In primul rind. comite- 
cu 
de

tul de partid, împreună 
toți factorii răspunzători 
educarea tinerilor a acționat 
pentru formarea atitudinii co
muniste față de muncă folo
sind formele și mijloacele 
muncii politice de masă cu
noscute • informarea politică 
.și economică, munca directă 
de la om la om. colectivele 
de agitatori, activitatea bri
găzii artistice de agitație și 
agitația audio-vizuală. In ca
drul acestei activități ne-am 
preocupat de întărirea relați
ilor de prietenie dintre tineri 
de diferite meserii urmind cu 
prioritate cultivarea răspunde
rii sociale față de sarcinile 
de producție. Inițiativa ..Pri
etenul noului angajat" prelua
tă și de noi. a găsit un mare 
ecou in rîndurile tineretului 
de la. .exploatarea noastră. 
Așjgtutaxea -unor. condiții de.

muncă și viață cit mal bune 
pentru tinerii angajați este ho- 
tărîtoare in formarea trăsătu
rilor de caracter la care vă 
referiți. Rolul educativ al 
muncii acționează eficient in 
primul rind la locul de mun
că unde iși desfășoară activi
tatea tinerii angajați. Do a- 
ceea și efectul acestei educa
ții practice prin muncă depin
de de modul cum .se organi
zează și se desfășoară munca 
in fiecare sector și la fiecare 
brigadă.

Avem exemple demne 
urmat la multe sectoare 
producție cum sînt sectoarele 
1. II. IV și V unde, atit orga
nizațiile de partid și U.T.C., 
cit și conducerile tchnico-ad- 
ministrative se preocupă cu 
responsabilitate de educarea 
tuturor angajaților. Nu mă re
fer numai la inițiativele pre
luate. ..Dirigenția muncitoreas
că” și ..Brigada de producție 
și educație", ci am in vedere 
activitatea permanentă, desfă
șurată de secretarii de partid 
și U.T.C.. de șefii de sectoare, 
brigăzi și schimburi, de toți 
cei in sarcina cărora revin ast
fel de răspunderi.

Am obținut pină acum rezul
tate bune în această direcție, 
dar mai avem multe de făcut 
pentru integrarea noilor anga
jați în viața colectivului și 
educarea comunistă a tineri
lor de la exploatarea noastră. 
Și in' această direcție va tre
bui ca și comitetele de sindi
cat și U.T.C. sâ facă mai mult.

Un loc aparte trebuie să-1 
ocupe dezvoltarea eticii profe
sionale atit în cadrul dezba
terilor din adunările generale 
cit și in tematica invățămîntu- 
luj de partid. Apoi este vorba 
de crearea unei largi opinii 
de masă împotriva abaterilor, 
a cazurilor do indisciplină și 
absențe nemotivate, prin orga
nizarea dezbaterilor la locuri
le de muncă cu toți salariațiu 
Aici considerăm noi că tre
buie stabilit centrul tuturor 
acțiunilor deoarece așa cum 
demonstrează viața, cea mai 
trainică educație comunistă a 
tinerilor se înfăptuiește înce- 
pînd de la locul de muncă. Pu
terea exemplului concret este 
nelimitat și exercită influența 
cea mai hotărîtoare asupra vi
itorilor noștri mineri.

NEDEIE PIONIEREASCĂ
Unitatea de pionieri de la 

Liceul de cultură generală 
din Uricani a organizat, du
minică. o interesantă „Nede? 
ie pionierească'1 care s-a bu
curat de o participare nu
meroasă. Intr-o poiană din 
împrejurimile orașului — un 
loc pitoresc de la Valea dc 
Brazi — au răsunat cîntece 
pionierești, sunetul acorde- 
oanelor și muzicuțelor, s-au

încins hore și dansuri popu
lare, au fost organizate 
jocuri distractive și mici în
treceri sportive. Activitatea 
s-a bucurat de un succes de
osebit iar pionierii, prin vo
ioșia și entuziasmul lor. au 
demonstrat că această acți
une și-a atins pe deplin 
scopul.

Dumitru SARBUȘCA, 
profesor

Convorbire consemnată de 
Cornel IIOGMAN

la box (juniori) Ard zl șl noapte
Ea Hunedoara a avut loc fa

za județeană a campionatului 
republican dc box pentru ju
niori.

I^a capătul unor dispute 
dirze, au reușit să obțină ti- 
t^il de campioni județeni ur
mătorii tineri pugiliști din Lu
peni : juniori II. categoria 51 
kg : Costel Pirvuță; juniori 1, 
48 kg Marin Răzbici; 60 kg:

Ovidiu Tudor; 63.500 kg: Mar
cel Șurubaru; 71 kg: Traian 
Mospani; 75 kg: Nicolae Bar
bu, junior.

Succesul pugiliștilor din Lu- 
penj se datorează în mare mă
sură muncii asidue depuse do 
antrenorul secției de box a A- 
sociațici sportive Minerul, Ni
colae Barbu.

Locatarii celui mai mare 
bloc din orașul Lupeni, B-200, 
sint pe bună dreptate indig
nați de risipa de energie elec
trică ce se face, zi și noapte, 
in spatele blocului lor. Tova
rășii de la S.D.E.E. Petroșani 
sînt invitați la fața locului 
vadă pe viu cum ard zi 
noapte 4 becuri acolo unde 
fi suficient unul singur și
cesta să lumineze doar noap-

să 
Și 
ar
a-

Acțiunile patriotice și cetățenești organizate pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea localităților sînt in plină 
desfășurare in Valea Jiului. Numai în orașul Uricani s-au 
efectuai pină acum mi. lucrări de taluzarc. prin
transportarea a 7 500 mc de pâimut. obținîndu-se economii 
In valoare de 107 .>00 Ivi, < u < . iu„ț lucrări de curățire
a albiilor piriurilor exravindu-s.' 880 mc de aluviuni, echi
valent cn 144 000 lei economii. Toi aici s-au efectuat repara
ții d< drumuri p. > distanță dc 7 km. (1.32 000 lei) și au fost 
construit. 9 750 ml drumuri (25.3 000 leii Valoarea totală a 
economiilor realizați prin participarea dir.ctă a cetățenilor 
la acțiunih organiz.it. .J< pășcș’r 9.30 000 lei, din planul anual 
dc 4 nvlioane !•• . tprobal de sesiunea consiliului popular.

în aceste zile, d. la inceputu1 lunii martie. în orașul 
Petrila. s-au dcsfaș.irai ample acțiuni patriotice de gospodă
rire și înfrumusețai '. \stfel. la u.trar.m oraș se con
struiește un parc cu fintinâ arteziană, s- plantează arbori 
și se amenajează alei. In fața clubului muncitoresc, de a- 
semenea, se construiește un parc cu arteziană și se fac plan
tări ornamentale. In cartiere și pe străzi se execută curăți
rea și extinderea zonelor verzi, plantări de arbuști.

în Petroșani, mii de cetățeni au participat, duminică, la 
acțiunile organizate dc consiliul popular. In .Mrtierul Aero
port au fost curățau? și recondiționate zonele verzi. s-au 
strîns și transportat gunoaiele, au fost plantați arbori și 
arbuști ornamentali. Și in celelalte localități acțiunile pa
triotice s-au desfășurat cu participarea largă a cetățenilor 
mobilizați de depulați și dc salariați ai consiliilor populare.

Amenajări 
utilitate

Realizarea sarcinilor 
planul de dezvoltare ccono- 
mico-socială în profil terito
rial a constituit obiectul re
centei analize asupra activi
tății desfășurate de comisi
ile permanente din cadrul 
consiliilor populare munici
pal, orășenești și comunale.

în cadrul acestei analize 
au fost dezbătute și proble
mele ce urmează să fie stu
diate de către membrii comi
siilor permanente in colabo
rare cu specialiștii cuprinși 
in activele lărgite. Astfel, 
printre obiectivele cuprinse 
în programul comitetului e-

xecutiv al consiliului popu
lar municipal se numără și 
amenajarea unei ciupercării, 
a unei crescătorii de pești și 
a unei pepiniere pentru ob
ținerea materialului dendro- 
logic necesar plantărilor din 
Valea Jiului.

In acest scop au fost con
stituite colective care pe 
baza studiilor efectuate vor 
propune și soluții optime de 
rezolvare. Astfel de analize 
vor fi efectuate periodic cu 
participarea președinților și 
vicepreședinților comisiilor 
permanente in conformitate 
cu planul de muncă adoptat.

tivul principal al acțlimil >r 
unu brigăzi <i. control or
ganizată reent » nivelul 
municipiu •

In urma vui/icurilor c- 
fectuate la consiliili popu
lare s-a constatat o creștere 
calitativ. .■ activiuîții des
fășurau- clv comitetele exe
cutive p. utru deservirea cit 
mai bunii ? populației, în 
toate localitățile Văii Jiului. 
Pe dc altă p -ră. brigada de 
control a reținut ca inefici
entă activitatea desfășurată 
pentru cunoașterea și apli
carea legislației actual . A- 
ccst fapt este demonstrat de 
numărul marc de cetățeni 
care solicită soluționarea u- 
nor probleme in dezacord cu 
legea. Comisia a reținut și 
faptul că. în unele localități, 
numărul cererilor adresate 
comisiilor de judecată este 
în creștcr • Acest fapt de
monstrează că acțiunile co
misiilor de judecată nu și-au 
aljns pe deplin scopul Co

la nu au 
hotărîrilor
. pentru 
dezbătute 

direc- 
slabă 
prin 

înde-

misiile do judecată 
dispus afișarea 
în locurile public-', 
a fi cunoscute și < 
de cetățeni. în această 
țic s-a desfășurat o 
activitate educativă 
mijloacele ce stau la 
mina comitetelor executive.

Brigada de control a con
siliului popular municipal 
a dat indicații tuturor comi
tetelor executive pentru ca 
în perioada următoare să-și 
îndrepte atenția mai mult 
spre soluționarea operativă 
și eficientă a acestor proble
me.

Doina POPA.
Inspector pentru problemele 
administrației locale de stat

7
MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR

DE LUCRU DIN SUBTERAN
(Urmare din pag. 1)

I. R. E. DEVA
rea acestei metode se reduce 
simțitor consumul de lemn, se 
asigură o construcție mai 

ibună a tavanului, concentra
rea producției și creșterea 
productivității muncii.

Pentru abatajele cu front 
lung în felii orizontale din 
stratul .3 se vor relua experi
mentările privind tăierea me
canizată a cărbunelui cu com
bine la lungimi de front mai 
mari de 40 de metri pentru 
cîmpurile miniere cu incluzi
uni dure reduse. în cadrul a- 
celeiași metode de exploatare 
se va introduce și se va ex
tinde susținerea mecanizată la 
lungimi ale frontului de peste 
25 de metri și cu lungimi pe 
direcție ale cîmpuiui de aba
taj mai mari de 200 de me
tri. Se vor întreprinde erce- 
tări susținute pentru defini
tivarea tehnologiei de exploa
tare cu banc de cărbune sub
minat.

Pentru exploatarea' strate- 
lor subțiri și de grosime me
die cu înclinare mică se pre
vede extinderea abatajelor e.i 
front lung cu aplicarea me
canizării complexe, iar a celor 
cu înclinări mari se va face 
prin abataje cu front lung 
diagonal în locul abatajelor 
cu trepte răsturnate.

în ceea ce privește lucră
rile de deschideri și pregătiri 
se prevede utilizarea la săpa
rea galeriilor de lungimi mari 
în steril a combinelor cu atac

punctiform sau pe 
secțiune în funcție . 
rocilor interceptate, 
mecanizarea susținerii cu be
ton monolit și prefabricate se 
prevede definitivarea experi
mentărilor cu cofraj glisant 
și beton pompat, folosirea sus
ținerii cu elemente prefabri
cate mari montate mecanizat.

In privința transportului în 
subteran se va acorda o aten
ție deosebită îmbunătățirii și 
modernizării actualelor tipuri 
de transportoare cu raclele, 
executării unor tipuri noi cu 
caracteristici superioare, ală
turi de îmbunătățirea calită
ții materialului și a execuției 
acestora. Totodată, se va ex
tinde continuu transportul cu 
benzi de cauciuc în subteran.

Propunerile de mecanizare, 
prezentate succint, vizează în 
principal înlocuirea muncii 
manuale, creșterea productivi
tății muncii și atingerea pe 
această bază a unui nivel de 
producție aproximativ dublu 
față de realizările actuale. în 
acțiunea de realizare a obiec
tivelor de mecanizare propuse 
sînt antrenate forțele proprii 
de cercetare existente în ca
drul unităților Centralei, 
I.U.M.P.. ale industriei con
structoare de mașini, cît și co
operarea, mai ales în prima 
etapă, cu firme specializate 
din străinătate. Totuși, trebuie 
menționat că traducerea în 
viață a acestui program repre
zintă o sarcină deosebită pen-

MICA PUBLICITATE

Solicitudine față de 
unitatea alimentară ce

cumpărători — un atribut esențial, întâlnit de fiecare dată la 
deservește mina Uricani. Foto : Al. RIEGELHAUPT

întreaga 
de natura 

Pentru

tru colectivele de muncă de 
la unitățile miniere din bazin, 
dacă se are în vedere durata 
sa redusă de realizare. De 
aceea este necesar să se acțio
neze cu mult mai multă ope
rativitate, pe deplin conști- 
enți de înaltele responsabilități 
ce ne revin la toate nivelele 
pentru dezvoltarea rapidă a 
capacităților de producție e- 
xistente și pentru creșterea 
eficienței economice. Crește
rea ponderii cărbunelui Văii 
Jiului în asigurarea necesită
ților energetice ale țării con
stituie un obiectiv de mare în
semnătate care va putea fi 
realizat prin participarea ac
tivă a tuturor oamenilor mun
cii din cadrul unităților mini-

Secția de distribuire
a energiei electrice

PETROȘANI
anunță

Consumatorii casnici care au instalate boilere electrice 
cu o capacitate de minimum 20 litri, beneficiază de redu
cerea tarifului Ia energia electrică între orele 22—fi. perioa
dă in care Se aplică tarif de noapte, cu 0,20 Iei/kWoră.

Cei interescfți să se adreseze S.D.E.E. Petroșani, str. C. 
Miile nr. 1, in vederea montării contoarelor electrice cu du
blu tarif.

PIERDUT carte de muncă seria C. I. nr. 448 879, elibe
rată de Întreprinderea 3 — izolații București, pe numele 
Dogaru Dumitru. O declar nulă.

ANUNȚ DE FAMILIE
Cei doi fii, nurorile și întreaga familie mulțumește 

celor care au participat la inmormintarea Elisabetci Nyerges.

• — cadru adecvat 
desîășurării unei intense activități de creație tehnică

Comisiile inginerilor și tehnicienilor

E. M. Vulcan
Recenla adunare generală a 

Comisiei inginerilor si tehnici
enilor a prilejuit o analiză am
plă a activității tehnice des
fășurate in ultimii doi ani și 
o direcționare a acesteia in 
perioada anilor 1974 — 1975 
jn cadrul uncia din principa
lele unități minier.- din Valea 
Jiului.

Darea de seama prezentată 
de președintele comisiei, ingi
nerul Ion Pclruț, a scos in e- 
vidență aportul colectivului 
dc ingineri și tehnicieni al mi
nei la încheierea activității 
din anul trecut cu un bilanț 
dc ansamblu favorabil oglin
dit prin (I pă'irea sarcinilor 
de plan cu 1 1 494 tone d- căr
bune. precum, și la soluționa
rea unor probleme tehnice de 
o complexitate deosebita Dez
baterile au acordat o atenție 
deosebită analizei mișcării de

inovații, important domeniu 
de manifestare a creativității 
tehnice cu beneficii nemijloci
te asupra nivelului de eficien
ță economică.

Deși au existat unele defici
ențe — nerealizarea in sufi
cientă măsură a inovațiilor 
prevăzute in planul tematic, 
soluționarea cu intirzierc a u- 
nor dosare de inovații ele. — 
totuși, s-a apreciat că inova
țiile realizate in perioadei 
1972—1973 au prezentat un 
real interes pentru îmbunătă
țirea proceselor tehnologice 
din subteran. Eficiența econo
mică a inovațiilor s-a situat la 
un nivel superior, realizîndu- 
se economii in valoare de pes
te 6 milioane lei.

Din '.imul unor vorbitori, 
printre i are ing. Mihai Cioiu, 
irig (Jctav ian Surdu. ing. Iun 
\ ișan, a r.-ieșit că este nece
sar ca și in viilor Comisia in
ginerilor și tehnicienilor să 
coordoneze eficient activitatea

de creație tehnică, aportul ca
drelor tehnice urmind să con
stituie unul din principalele 
premise ale îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce revin co
lectivului minei in dezvoltarea 
și perfecționarea producției.

Ion MUNTE A NU, 
tehnician

I.C.P.M.H.
Petroșani

deSpecificul activităților 
cercetare și proiectare desfă
șurate in cadrul Institutului 
de cercetări și proiectări mi
niere pentru huilă, impune 
desfășurarea unei munci de 
concepție cu un pronunțat ca
racter original. In cursul ani
lor 1972—197.3 Comisia ingine
rilor și tehnicienilor din ca
drul institutului a desfășurat 
o activitate bună, orientind e-

forturile cadrelor de cercetă
tori și proicctanți in direcția 
promovării progresului tehnic, 
a utilizării cu maximum de e- 
ficiență a resurselor materia
le. S-a urmărit, și in bună 
măsură s-a realizat, elabora
rea unor proiecte și studii dc 
eficiență economică ridicată 
care au vizat, in condițiile 
promovării noului in tehni
ca minieră, creșterea produc
tivității muncii, asigurarea u- 
nci securități depline a lucru
lui etc.

Pe lingă preocupările profe
sionale, s-a urmărit ridicarea 
continuă a nivelului de pregă
tire a cadrelor tehnice de spe
cialitate atit prin cursurile 
periodice organizate dc con
ducerea institutului, cit și prin 
elaborarea unor studii și lu
crări personale publicate in 
revistele de specialitate. Me
rită menționată, de asemenea, 
participarea in număr mare a 
cadrelor tehnice de speciali-

tate din cadrul I. 
sesiunea științifică 
organizata de Institulul de mi
ne, in noiembrie 1973. prilej cu 
care au lost prezentate lucrări 
de certă valoare din diverse 
domenii : exploatări miniere, 
prepararea substanțelor mi
nerale utile, electrificări, auto
matizări.

Sporirea in continuare a a- 
cestor preocupări pentru în
deplinirea unor sarcini noi ce 
stau jn fața colectivului, cum 
ar fi reducerea importurilor 
de materiale, amplificarea 
procesului de autodotare, asi
gurarea unui raport optim in
tre valoarea construcțiilor și 
a montajelor, constituie, sar
cini prioritare la a căror în
deplinire exemplară Comisia 
inginerilor și tehnicienilor este 
chemată să-și aducă un aport 
considerabil.

Florica DRĂGUȚ, 
proiectant

organiz.it
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sesiunii anuale
economice a

pentru Asia și
COLOMBO 27 (Agerpres). 

— Corespondență dc la Ion 
Puținelu: în capitala Repu
blicii Sri Lanka au început, 
miercuri. în prezența a peste 
500 de delegați din țările mem
bre și observatori ai unor sla
te din zonă, lucrările sesiunii 
anuale a Comisiei economice 
a O.N.U. pentru .Asia și Extre
mul Orient (ECAFE-

în contextul apropiatei reu
niuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U.. sesi
unea din acest an a ECAFE 
are o semnificație specială, 
deoarece problemele econo
mice cu caracter regional, care 
fac obiectul discuțiilor, preo
cupă deopotrivă marea ma
joritate a țârilor lumii — cri
za de energie, situația prețu
rilor la materiile prime, co
operarea în vederea dezvoltă
rii. raporturile economice și 
comerciale între țările in curs 
dc dezvoltare și țările indus
trializate. Ca probleme spe-

cilice înscrise pc agenda dez
baterilor figurează armoniza
rea între statele membre a 
tehnicilor dc planificare și 
dezvoltare industrială, valori
ficarea resurselor naturale în 
interesul propriei dezvoltări, 
stabilizarea prețurilor și asi
gurarea continuității livrărilor 
reciproce de alimente și mate
rii de bazâ. crearea unui fond 
comun adițional pentru finan
țarea programelor lor de dez
voltare economică și socială 
aflate la dispoziția Băncii a- 
siaticr? de dezvoltare.

Ca documente de lucru pre
zentate sesiunii de către se
cretariatul ECAFE se 
raportul cu privire la situa
ția economică a țărilor mem
bre pe anul 1973 și un studiu 
asupra situației învățămîntu- 
lui și a posibilităților de pla
sare. în sfera producției și în 
funcțiile dc conducere, a ca
drelor naționale.

Lucrările sesiunii vor dura 
aproximativ două săptămîni.

află

0 declarație a președintelui
Republicii Liberia

ALGER 27 Corespondentul 
Agerpres. Mircea S. lonescu. 
transmite: Intr-o declarație' 

făcută în fata ziariștilor, pre
ședintele Republicii Liberia, 
William Tolbert jr„ care se 
află la Alger într-o vizită o- 
ficialâ. a salutat inițiativa 
președintelui algerian. Houari 
Boumediene. de a cere con
vocarea unei sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. asupra problemelor 
energiei, materiilor prime și 
dezvoltării. William Tolbert 
jr. și-a exprimat optimismul 
în legătură cu această sesiune, 
ale căror rezultate vor fi cu 
siguranță — a apreciat el —

in folosul țărilor în curs de 
dezvoltare. „Liberia își va a- 
duce întreaga contribuție-, a 
spus apoi șeful statului libe
rian.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI POPULAR RE- 
voluționar mongol 
a adoptat o hotărîre care pre
vede crearea unui sistem de 
învățămint economic pentru 
oamenii muncii. Cursurile 
vor fi urmate de cadre de 
conducere, ingineri și tehni
cieni. funcționari și muncitori 
din diferite ramuri ale eco
nomici naționale, precum și 
de activiști de partid și ai or
ganizațiilor obșteși.

UN COMUNICAT MILITAR 
D\T PUBLICITĂȚII LA DA
MASC informează că, mier
curi dimineața. între unități 
de artilerie și de tancuri is- 
raeliene și siriene din zona 
înălțimilor Golan au avut loc 
noi ciocniri. Aceasta este a 
16-a zi cînd în zonă au loc 
incidente armate.

ÎNTR-UN INTERVIU 
BLICAT MIERCURI DE PRE
SA CIPRIOTA. președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios. s-a pronunțat din nou 
împotriva unei soluții fede
rale a problemei cipriote, care, 
după opinia sa. ar constitui 
„preludiul împărțirii insulei". 
E! a apreciat că. în următoa
rele luni, convorbirile dintre 
comunitățile greacă și turcă 
vor trebui să ajungă la 
rezultat.

PE INSULA CONTADORA 
DIN PACIFIC au început con
vorbiri intre delegații ale 
S.U.A. și Republicii Panama 
cu privire la realizarea între 
cele două părți a unui nou 
tratat asupra Canalului Pa
nama. Se apreciază că aceste 
convorbiri sînt consacrate pre
gătirii condițiilor pentru o 
nouă rundă de negocieri în
tre reprezentanții permanenți 
ai celor două state la nego
cieri.

Plenara Reuniunea Consiliului
Consiliului
National
al P. C

din
India

DELIII 27 — Coresponden
tul Agerpres. Ion Puținelu. 
transmite: La Delhi au luat 
sfîrșit lucrările Plenarei Con
siliului Național al Partidului 
Comunist din 
rul general al 
țional al P.C. 
jeswara Rao, 
raport asupra 
centelor alegeri parțiale 
India, situației politice 
țară și a sarcinilor partidului 
în etapa actuală.

India. Secreta- 
Consiliului Na
din India, Ra- 

a prezentat 
rezultatelor

un 
re- 
din 
din

Rezoluții adoptate de participanții
Ia sesiunea Consiliului O.S.P.A.A

BAGDAD 27 (Agerpres). — 
Participant la lucrările celei 
dc-a XI_a sesiuni a Consiliu
lui Organizației de solidarita
te a popoarelor afro-asiatice 
(OSPAA) au adoptat o rezo
luție cu privire la situația 
din Asia și căile de întărire 
a păcii, colaborării și securi
tății pe continent, în care este 
subliniată necesitatea asigură
rii unei păci trainice în aceas
tă zonă a lumii.

A fost adoptată, de aseme
nea, o rezoluție referitoare la 
situația de pe continentul a-

frican, care exprimă solidari
tatea participanților cu lupta ' 
popoarelor din Africa pentru 
lichidarea rămășițelor colonia
lismului. neocolonialismului 
și rasismului. Rezoluția con
damnă cu fermitate politica 
colonialistă a Portugaliei și 
politica de apartheid din Re
publica Sud-Africană. Parti- 
cipanții la sesiune au elabo
rat o serie de propuneri con
crete îndreptate spre con
solidarea pozițiilor tinerelor 
state africane. în special prin 
consolidarea sectorului de stat 
al economiei.

Principatul Liechtenstein
are un nou guvern

VADUZ 27 (Agerpres). — 
La sfîrșitul unor îndelungate 
și dificile negocieri, principa
tul Liechtenstein are un nou 
guvern, prezidat de Walter 
Kieber — lider al Partidului 
progresist cetățenesc.

Principatul Liechtenstein a- 
re un teritoriu de 160 kmp și 
o populație de 21 000 de locui
tori. Micul stat situat la gra
nița dintre Elveția și Austria 
a fost creat in anul 1699.

Arabe
TUNIS 27 (Agerpres). — In 

capitala tunisiană continuă 
lucrările celei dc-a 61-a sesi
uni a Consiliului Ligii Arabe, 
care reunește miniștrii arabi 
ai afacerilor externe. Cele 
cinci comisii de lucru formate 
marți — politică, economică, 
juridică, admin ist rativ-finan- 
ciarâ și social-culturală — 
și-au început activitatea în 
vederea elaborării documente
lor ce vor fi supuse aprobării 
șefilor de delegații în ședință 
plenară. Comisia pentru pro
blemele politice, 
din

constituită
miniștrii de externe pre-

ROMA 27 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, tran
smite : După două zile de dez
bateri. Senatul italian a acor
dat, miercuri, votul de încre
dere noului guvern, condus de 
Mariano Rumor. 183 senatori 
au votat în favoarea guvernu
lui. iar 119 contra.

Dezbaterile din Senat n-au 
adus elemente noi în compa
rație cu cele din Camera De
putat i lor. reprezentanții gru
purilor parlamentare ale prin
cipalelor formații politice cx- 
primind punctele dc vedere 
cunoscute în legătură cu lini
ile de acțiune ale noului cabi
net, precum și cu principalele 
prevederi ale declarației-pro-

♦------

„Cosmos—637“
MOSCOVA 27 | Agerpres). 

— In Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial 
al pămîntului „Cosmos-637".

piasat ia o altitudine de 
35 600 kilometri, pe o orbită 
circulară înclinată cu un sfert 
de grad față de planul ecua
torului terestru, satelitul în
conjoară Pămîntul într-un in
terval de 23 de ore și 46 de 
minute. Informațiile furniza
te de aparatura satelitului 
sînt prelucrate de centrul te
restru d.e coordonare și cal-

zenți la sesiune, a examinat, 
în ședință cu ușile închise, 
punctul de pe ordinea de zi 
referitor la situația politică 
și militară din Orientul Apro
piat.

într-o declarație reluată de 
agenția MEN. Sayad Nofal. 
secretar general adjunct al 
Ligii Arabe, a afirmat că lu
crările de miercuri ale Consi
liului Ligii au fost consacrate 
discutării datei și locului vi
itoarei reuniuni arabe la ni
vel înalt, precum și propune
rii privind organizarea unui 
dialog arabo—vest-european.

gram prezentate de premie
rul Rumor, la mijlocul săptă
mânii trecute. Făcînd -cunos
cut sprijinul pe care socialiș
tii înțeleg să-1 acorde noului 
guvern, Alberto Cipellini, vice
președintele grupului parla
mentar socialist, a indicat o 
serie de intervenții economi
ce și sociale prioritare, care 
reprezintă o probă de încer
care a nouluj guvern în con
fruntarea sa cu opinia publi
că italiană. In numele gru
pului parlamentar comunist, 
senatorul Gerardo Chiarmon- 
te a făcut cunoscut poziția 
critică pe care comuniștii au 
adoptat-o față de noul guvern, 
ca urmare a schimbărilor in
tervenite în cadrul politic și 
a conținutului programului 
actualului cabinet.

Din lumea

Delegația economică română 
a fost primită de primul ministru 

al Kuweitului
KUWEIT 27 (Agerpres) — 

Delegația economică română, 
condusă de Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului indus
triei chimice, a fost primită 
do șeicul Jaber Al Ahmad Al 
Jaber al Sabah, prim-ministru 
al Kuweitului și prinț moște
nitor. ce ține locul emirului 
Sabah Al Salem Al Sabah. care, 
în prezent, lipsește din țară.

In cursul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cal
dă. prietenească, a fost trans
mis un mesaj de salut din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Soci
aliste România și a președin
telui Consiliului de Miniștri. 
Mulțumind pentru 
primit, premierul 
a rugat să i se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea emirului Sabah Al 
Salem Al Sabah și din partea 
sa. personal, urări de sănă
tate și fericire, precum și do-

mesajul 
kuweitian

rința sinceră de cooperare cu 
România, atît în ceea ce pri
vește dezvoltarea relațiilor bi
laterale, cit și în domeniul 
consolidării păcii și al progre
sului în lume. In mod deose
bit. primul ministru kuweiti
an a apreciat poziția și activi
tatea României pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Apropiat.

Dc asemenea, Jaber Al Ah
mad Al Jaber a apreciat ca 
deosebit de utile înlilnirile în
tre șefii de stat și de guverne 
și. în acest sens. în numele 
emirului Sabah Al Salem Al 
Sabah, a adresat șefului sta
tului român, precum și pri
mului ministru invitația do a 
vizita Kuweitul în cursul a- 
cestui an. în același timp, pri
mul ministru kuweitian
transmis dorința emirului și 
a sa personală de a vizita 
România.

a

Noi incidente
in Irlanda de Nord

LONDRA 27 
In Irlanda de 
incidentele intre forțele de 
ordine și cercurile extremiste. 
După cum a anunțat un pur
tător de cuvînt al forțelor ar
mate britanice dislocate în a- 
ceastă provincie, la Belfast a 
fost înregistrată o nouă vic
timă, în urma exploziei unei 
bombe artizanale plasate în- 
tr-un automobil. Aceasta este 
cca de-a 984-a persoană ucisă

(Agerpres). —
Nord continuă

în cadrul incidentelor ce au 
avut loc în Irlanda de Nord 
în cei 4 ani și jumătate dc la 
declanșarea ........ "
comunitățile 
testantă.

Totodată, 
bombe în centrul orașului Bel
fast, în seara zilei dc marți, 
a provocat un putem c incen
diu, care a distrus două ma
gazine fără să se înregistreze 
însă victime.

ostilităților 
catolică și

explozia

intre 
pro-

unei

„Theodor Pallady
Diacones- 
Expoziția 
continuă 

succes do

PARIS 27 — Coresponden
tul Agerpres, Paul 
cu. transmite: 
„Theodor Palladv" 
să înregistreze un
prestigiu in Franța. După ce 
a atras un numeros public ia 
Paris și la Marsilia, expozi
ția este găzduită acum de o- 
rașul Bordeaux. Articolele a- 
părutc in diverse ziare și re
viste franceze subliniază ma
rea valoare a operelor artis
tului roman și contribuția sa 
la cunoașterea 
tre

reciprocă in- 
popoarcle celor două țări.

-- <----

întrevedere
Houari Boumediene

Robert McNamar
V > j

ALGER 27 Corespondentul 
Agerpres. Mircea S. lonescu, 
transmite : Houari Boumedie
ne, șeful statului nigerian, l-a 
primit pe Robert McNamara, 
președintele Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BIRD), care a c- 
fectuat o vizită în Algeria. Cu 
acest prilej, au fost trecute 
în revistă diverse aspecte ale 
colaborării dintre Algeria și 
BIRD.

capitalului
BONN 27 (Agerpres). — 

Potrivit datelor publicate de 
Direcția federală dc statistică 
a R.F.G., în R.F.G. prețurile 
la mărfuri de import au spo
rit, în luna februarie, cu 13.1 
la sută. în comparație cu a- 
ceeași lună a anului trecut. 
La zahăr, prețurile s-au ma
jorat cu’ 17 la sută față de 
luna ianuarie 1973. La cacao 
— cu 13 la sută, iar la fruc
te și legume — cu 11 la sută.

★
COPENHAGA 27 (Agerpres).

Centrul orașului Leipzig. Fotografia înfățișează piața Markt cu vechiul hotel al o- 
rașului construit în stilul arhitectonic al Renașterii, în anul 1556 de către Hieronymus 
Lottcr.

PASADENA 27 (Agerpres).
Ultimele fotografii trans

mise marți pe Pămînt de son
da spațială americană „Ma
riner-! 0" arată că pc măsură 
ce obiectivul se apropie de 
mica planetă Mercur, pe pe
liculă apar numeroase puncte 
albe, fără să se știe exact ce 
reprezintă ele — a anunțat 
purtătorul de cuvînt al lui 

Propulsion Laboratory", 
dirijează zborul sondei 
această planetă. Fotogra- 
au fost luate de la dis

tanța de circa două milioane 
de kilometri depărtare de 
Mercur. Zona albă, străluci
toare, detectată în fotografiile 
primite luni la stațiile teres
tre, a cărei dimensiune a fost - 
apreciată ulterior ca avîn’d o 
suprafață cu latura de circa 
400 de kilometri, de lingă e-
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Călărețul fără cap;
Republica: Trecătoarele iu- 
b.r.; PETRILA : Urmărire 
la Amsterdam: LONEA — 
Minerul: O afacere pe cins- 

XNINOASA: Paradisul; 
VULCAN; Monolog: LU- 
PENI — Cultural : Misiunea 
secretă a maiorului Cook; 
URICAN1: Albă ca Zăpada 
și cei 7 pitici.

5,00 Buletin de știri: 5,05 
Cintec și joc pe plaiurile ță
rii; 5.40 Jurnal agrar: 6.00 
Radioprogramul dimineții’. 
8 DO Sumarul presei; 8,08 La

microfon, melodia preferată: 
9,00 Buletin de știri; 9,20 
Muzică populară: 9.40 Selec- 
țiuni din operete; 10,00 Bu
letin de știri; 10.05 Curier 
economic; 10.10 Muzică ușoa
ră; 10.30 Fișier editorial; 
10.40 Din rtmzica popoarelor! 
11,00 Buletin de știri; 11.05 
Ritmuri de fanfară; 11.20 
Melodii lansate: 12.00 Bule
tin de știri: 12.05 Intilnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat: 12.30 Știința 
la zi; 13.00 Radiojurnal:
13.15 Revista șlagărelor; 14,00 
Buletin dc știri; 14,40 Melo
dii populare: 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Meridian club; 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Cîn- 
tecele noastre; 16,25 Clasicii 
— contemporanii noștri. 
George Coșbuc: 16.45 Discul 
zilei; 17,00 Buletin de știri;
17.15 Tribuna radio; 18,00 
Orc-le serii; 20,00 Muzică 
populară; 20.40 Muzică pe

adresa dumneavoastră; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Bijuterii 
muzicale; 23,00 — 5.00 Estra
da nocturnă.

JOI, 28 MARTIE
In jurul orei 11,15. Trans

misiune directă de la palatul 
Marii Adunări Naționale a 
ședinței solemne consacrate 
alegerii președintelui Repu
blicii Socialiste România. 
16,00 — 17,00 Teleșcoală. 
16.00 Științe sociale (consul

tații). Contradicția — 
forță motrice a dezvol
tării.

16.15 Chimie (anul III). 
Cauciucul.

16.30 Geografie (clasa a V-a). 
Mișcările scoarței Pă
mîntului.

16,40 Electrotehnică. (Pregă
tirea tehnică producti
vă). Relee.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă germa

nă. Lecția 86.
18,05 Teleglob. Luxemburg 

— oțel și turism. Re
portaj.

18.20 Publicitate.
18,25 întrebări și răspunsuri:

• Urbanizare
• Cultură și religie.

18,55 Film serial pentru co
pii. George. Episodul 
„George, vedetă de ci
nema".

19.20 1 001 de seri. Calimero.
19.30 Telejurnal.
20.00 Seară pentru tineret.
21.30 Steaua fără nume. Mu

zică ușoară.
22,15 24 de ore.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 27 martie 1974 au fost 
extrase următoarele numere:

Extragerea I : 31. 15. 33,
23. 32. 5.

Extragerea a ll-a : 26, 24, 
18. 39, 13.

Fond general de premii : 
1 128 578 lei.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 20 
grade; Paring 11 grade.

Minimele: Petroșani —3 
grade; Paring 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea in în
călzire ușoară cu cer varia
bil. mai mult senin. Vintul 
va sufla slab din sectorul su
dic.

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon j 11662.

— Numărul șomerilor în Da
nemarca s-a ridicat, în luna 
februarie a.c.. la peste 32 000, 
ceea ce reprezintă aproximativ 
4 la sută din totalul forței de 
muncă a țării.

★
LONDRA 27 (Agerpres). — 

Marea Britanie a suferit, în 
luna februarie, cel mai mare 
deficit comercial din istoria 
sa. pierzînd în comerțul cu 
restul lumii stima de 429 mili
oane lire sterline — aproape 
un miliard de dolari.

cuatorul planetei, se presupu
ne că ar putea fi craterul u- 
nui vulcan uriaș.

Oamenii de știință aprecia
ză din studiul fotografiilor 
primite pînă în prezent că 
suprafața planetei Mercur este 
asemănătoare cu suprafața 
planetei Marte și cu aceea a 
Lunii, văzută cu ochiul liber. 
Cei ce dirijează zborul sondei 
anunță că punctele luminoase 
detectate deja vor putea fi fo
tografiate și de la o distanță 
mai mică.

După intense
eforturi

După intense eforturi, des
fășurate zi și noapte, locui
torii localității americane 
Graceham, starul Maryland, 
au reușit să se debaraseze de 
cea mai mare parte a milioa
nelor de păsări — grauri, 
mierle etc. — care invadase
ră mica așezare...................
utilizate (mai ales in cursul 
nopții): sunete stridente, ar
tificii, bombe cu gaze.

„Armele”

Aiger) și Agad (Niger) auto
ritățile algeriene au descope 
rit, marți, cadavrele a patru 
turiști italieni dispărut' în 
luna septembrie 1973 Ei au 
întreprins o excursie la bor
dul unui automobil special a- 
menajat și. potrivit cercetă
rilor. s-au rătăcit în timpul 
unei furtuni de nisip, au iro
sit întreaga cantitate de ben
zină și nu au mai reușit să 
găsească drumul, murind de. 
sete in cîteva zile.

Inundații in Etiopia

Deraierea expresului 
„Hispania“ 

Defectarea unui macaz 
constituit, se pare, cauza 
raierii expresului „Hispania". 
Accidentul, produs in cursul 
zilei dc marii. în apropierea 
localității elvețiene Choindez, 
a provocat moartea 
persoane și rănirea 
dintre care patru se 
stare gravă.

Au murit de
în deșert

a 
de-

a două 
altor 12. 
află în

sete

In deșert, intre .localitățile 
Tamanrasset (la 2 000 km de

Ploi torențiale s-au abătut 
asupra provinciilor afectate 
de secetă din Etiopia, pro
rocind pagube materiale și 
amenințînd recolta viitoare, 
anunță agenția France Pres- 
se. Cele mai grave inundații 
au fost semnalate în provin
cia Wolo (la nord de Ad
dis Abeba), und* se află 
cantonați 10 000 de refugiați.

Topaz în greutate 
de 117 kilograme
Lingă localitatea brazilia- 

nă Itamburi (statul Minas 
Gerais), a fost descoperit un 
topaz in greutate de 117 ki
lograme. valorînd aproxima
tiv 12 milioane de cruzeiros.

$ P O R T • S P O R T • S P O R T
Expresia incapacității de concentrare

Există, o adevărat, perioade 
de cădere în viața oricărei e- 
chipe de fotbal. Principalul e 
ca formația care intîmpinâ 
asemenea „dificultăți” in evo
luție să facă tot posibilul spre 
a-și scurta involuțiile. Jiul, 
orice s-ar spune, nu traver
sează o atare perioadă (cel 
puțin după meciul de la Con
stanța nu se poate vorbi des
pre așa ceva). Aceasta, insă, 
nu exclude ipoteza de a se 
afla în pragul unei asemenea 
situații. Drept mărturie fidelă 
a acestei afirmații stă meciul 
său do ieri cu F. C. Petrolul. 
Pe ce ne bazăm susținerea ?

în primul rînd pe faptul 
că. dacă ar fi întllnit ieri un 
adversar valoros, capabil să 
întoarcă pe dos orice prono
stic, un partener de joc în 
bună formă, oricărui specta
tor nu i-ar fi părut rău pen
tru punctul cedat de Jiul 
„acasă". Totul ar fi fost pus 
pe seama neprevăzutului sau a 
inevitabilului. Nu a fost însă 
așa. Echipa ploieșteană a ve
nit — și acest lucru era pre
vizibil — la Petroșani, decisă 
să-și ..vindă scump pielea", 
hotărită să nu-și menajeze 
forțele pentru a obține un 
rezultat favorabil. Și și-a atins 
scopul. Cum ? Prin ce mijloa
ce ? Din capul locului trebuie

s-o spunem, F. C. Petrolul — 
în condițiile in care își cu
noștea inferioritatea — nu pu
tea adopta decit o tactică dis
tructivă. apelînd Ia un joc 
incoerent, lipsit de imagina
ție, în care presupunea că-și

ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ

Jiul - F.C. Petrolul 0-0
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

va atrage adversarii. Jiul s-a 
lăsat ușor atrasă in ..capcană' 
și a acționat în consecință. Pe 
fundalul unui fotbal cxcelînd 
In mostre de antijoc, bilbîieli 
și gafe repetate, impuse de 
oaspeți, echipierii Jiului s-au 
mulțumit să domine autori
tar 90 dc minute, debusol.iti 
insă, lipsiți totalmente de 
clarviziunea necesară echipei 
care dorește cu ardoare victo
ria finală. Rar le-a fost dat, 
în ultimii ani. puținilor spec
tatori care-au asistat ieri la 
meci, să vadă o asemenea 
partidă de factură tehnică 
submediocră ! în ciuda orică
ror manevre tactice încercate. 
Jiul nu și-a găsit ieri deloc 
„albia". Și acest lucru trebuie 
să dea de gîndit conducerii 
tehnice a echipei. Meciul cu

U.T.A. va fi mult mai greu. 
O echipă care-și numără oca
ziile de a înscrie pe degetele 
unei singure mîini (Tonca în 
min. 13 și 71. Rozsnai în min. 
54 și Libardi in min. 76) nu 
are siguranța că poate cîștiga 
un meci...

Arbitrul Victor Pădureanu 
(București) a condus corect 
următoarele echipe : JIUL : 
Ion Gabriel — Nițu, Tonca. 
Georgescu, Dodu — Enache 
(Stoichiță). Stocker — Sziics 
(Naidin), Mulțescu. Libardi, 
Rozsnai : F. C. PETROLUL : 
Rămureanu — Eparu. Țapo- 
rea (Tudorie), Ciupitu, Gruber 
— Cringașu, Culda — Dincuță 
(Dobre). Angelescu, Islrătescu, 
Pisau. La „tineret-rezerve”: 
2—1 pentru Jiul.

V. TEODORESCU

ALTE REZULTATE

F. C. Argeș — Steagul roșu 
1—2 ; Politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova 3—4 ; F. C. 
Constanța — Politehnica Ti
mișoara 3—3 ; Dinamo Bucu
rești — U.T.A. 4—1 : Sport 
Club Bacău — Sportul studen
țesc 1—0 ; „U“ Cluj — Rapid 
0—0 ; C. S. M. Reșița — 
C. F. R. Cluj 0—0 ; Steaua — 
A. S. A. Tg. Mureș 1—1.
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