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In ziua de 5 octombrie I'i7l n avui loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C, al l’.C.R., prezidată 
de tovarășul Niiolac Ceatițesru, secretar general 
al Partidului Comunist Romftn.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale de stat.

Comitetul Executiv a dezbătut și adoptat Pro
gramul privind perfecționarea sistemului infor
mational economico-social, introducerea sisteme
lor de conducere cu mijloace de prelucrare auto
mata a datelor Și dotarea economiei naționale cu 
tehnică de calcul in perioada 1971—1980.

Comitetul Executiv a aprobat hotărirea privind 
organizarea și funcționarea Institutului central

pentru sisteme de conducere cu mijloace de a- 
utomatizarc.

In continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat proiectul de lege privind pro
ducerea și controlul calității semințelor și mate
rialului săditor și a hotărî! ca acesta să fie su
pus spre dezbatere Marii Adunări Naționale.

Do asemenea, a examinat și aprobat propune
rile privind înființarea Consiliului aviației civile 
in cadrul Ministerului Transporturilor și Teleco
municațiilor și a rezolvat unele probleme ale 
activității curente.

PARTICIPAREA MASELOR
IA ORGANIZAREA SI

Duminică dimineața a avut 
loc redwchiderea festivă a 
caselor pionierilor, eveni
ment la care au participat 
sute de membri ai cercurilor 
și formațiilor, cadre didacti
ce. părinți.

In Valea Jiului funcții nen- 
ză în prezent case ale pio
nierilor la Petroșani, Lu
pani, Vulcan și Petrila, muni
cipiul nostru situindu-se și în 
această privință pe un loc 
fruntaș pe țară. Cercurile și 
formațiile acestor case au 
fost frecventate anul trecut 
de aproximativ 2 500 de pio
nieri și școlari dintre care 
unii au dovedit aptitudini 
remarcabile în diverse do- 

| menii. obținînd valoroase 
premii și diplome la con
cursuri naționale și chiar in
ternaționale. E deajuns să a- 
mintim în această ordine de

—

idei faptul că la Casa pio
nierilor din Petroșani au 
„poposit* 5 din cele 12 me
dalii de aur acordate județu
lui nostru la concursul „Mi
ni tehnicus ’71*, că navomode-

pe țară de desene precum și 
locuri fruntașe la alte con
cursuri. Deși deschisă de 
abia dc anul trecut Casa pio
nierilor din Vulcan s-a și re
marcat pe plan național, ob-

lizat de copiii îndrumați dc 
maistrul instructor Ion Drâ- 
ghici. Iată numai cîteva re
zultate — dintre cele mai 
recente — obținute la casele 
pionierilor din Valea Jiului.

I

A începui 

UN NOU AN DE ACTIVITATE 
LA CASELE PIONIERILOR

liștii au obținut locul trei pe 
țară, iar cercului de linogra- 
vură i-a fost conferită diplo
ma de onoare. Casa pionie
rilor din Lupeni a obținut 
și ea o diplomă la concursul

ținînd 3 medalii de aur la 
concursul „Minitehnlcus ’71“ 
precum și — ceea ce e mai 
semnificativ — marele tro
feu la același concurs pen
tru robotul „Zdreanță" rea

Anul acesta numărul co
piilor care frecventează case
le pionierilor va crește sub
stanțial prin apropiata dure 
în folosința a Casei pionieri- 
loi din Petrila pregătită să 
primească aproximativ 800 
de copii. Pionierii și școlarii
din municipiul nostru au
acum dc ales dintr-un larg
evantai de cercuri și forma
ții potrivit celor mai adec
vate aptitudini, deprinderi, 
dorințe ale lor. Intre acestea

In județul Hunedoara au 
fost întocmite schițele pentru 
sistematizarea a 28 așezări 
rurale. Proiectele, realizate de 
specialiști locali, cuprind toa
te detaliile și elementele ne
cesare delimitării vetrei lo
calităților, amplasării dotări
lor tehnice și edilitare nece
sare, pornind de la conside
rentul major al folosirii cît 
mai intensive și raționale a 
terenului. In baza acestui stu
diu. de sistematizare terito
rială a localităților rurale. 
Comitetul executiv al Consi
liului popular județean Hu
nedoara a stabilit ca actualele

comune Bala de Criș, Dobra, 
Geoagiu, Ghelar, Pui și Sar- 
miz.egetusu să devină în vi
itorii 10—15 ani centre cu 
caracter urban, ele urmînd 
să îndeplinească un impor
tant rol de coordonare a ac
tivității economice și social- 
culturale a localităților ru
rale cu care se învecinează.

Pînă la sfirșitul actualului 
cincinal, vor fi elaborate pro
iectele de sistematizare pen
tru toate comunele din jude
țul Hunedoara, care prezintă 
condiții favorabile de dezvol
tare.

(Agerpres)

C. P.

In procesul desâvîrșirii con
strucției socialiste se creează 
posibilități tot mai largi pentru 
manifestarea liberă b persona
lității omului in toate âome- 
ri::c vieții sociale, ceea ce face 
să crească tot mai mult contri
buția maselor la înfăptuirea 
vastului program de dezvoltare 
a societății, în scopul ridicării 
nivelului de bună S'tare și civi
lizație n întregului popor. Una 
din cuceririle fundamentale 
ale regimului nostru este garan
tarea dreptului la muncă a tu
turor cetățenilor țării, indife
rent de naționalitate rasă, sex. 
In funcție de pregătirea lor,
membrilor societății li se asi
gură condiții de muncă co
respunzătoare. posibilități neli
mitate de afirmare a energiei, 
talentului și aptitudinilor lor
creatoare, munca fiind criteriul 
determinant al poziției indivi
dului în societate. Cu cît înain
tăm pe calea construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate participarea maselor la 
rezolvarea problemelor sociale 
se extinde, se lărcește democra
ția socialistă.

Ținînd seama de volumul și 
diversitatea crescândă a proble
melor construcției socialiste, de 
cerințele rezolvării mai opera
tive a sarcinilor, de 'experiența 
bogată acumulată în conduce
rea tuturor sectoarelor de acti
vitate. conducerea partidului 
nostru a luat la timpul potrivit 
măsuri pentru perfecționarea 
organizării, planificării și con
ducerii economiei, pentru lăr
girea atribuțiilor ministerelor 

i și celorlalte instituții centrale 
precum și a conducerilor între
prinderilor. Partidul a stabilit 
că principiul călăuzitor după 
care trebuie să-și desfășoare 
activitatea organele economice 
— obligatoriu în toate domenii
le construcției socialiste — este 
conducerea colectivă. In luarea 
unor astfel de hotărîri de o 
importantă excepțională, condu
cerea partidului a pornit de la 
ideea că practica întregii noas
tre activități a demonstrat că o 
persoană oricite cunoștințe ar 
avea și oricît de capabilă ar fi. 
nu poate rezolva de una sin
gură problemele, sau în cel 
mai bun caz le rezolvă cu mul
te neajunsuri.

Desigur, oricine știe că la 
baza activității organismelor 
noastre economice stă și un alt 
principiu de bază și anume cel 
al centralismului democratic, 
care asigură îmbinarea și con
centrarea tuturor forțeior de 
jos pînă sus, într-o singură di
recție — a vin tul economiei,

științei și culturii socialisto, a 
întregii societăți.

In condițiile proprietății co
mune asupra mijloacelor de 
producție, s-a impus ca « nece
sitate obiectivă realizarea con
ducerii colective. participarea 
nemijlocită a oamenilor muncii 
la conducerea activității econo
mice. Crearea comitetelor de 
direcție și a consiliilor de ad
ministrație. stabilirea obligati- 
vitâții prezentării dării de sea
mă in fața adunărilor gene-alc 
ale salariaților corespund con
dițiilor noi ale dezvoltării for
țelor de producție din țara, 
noastră. Aceasta asigura ca 
problemele de bază ale activ i- 
tății întreprinderilor să fie ro
dul gîndirii celor mai buni 
specialiști, a întregului colec
tiv de oameni ai muncii. Parti
dul urmărește astfel să ridice 
Ia o activitate conștientă între
gul popor și în primul rîr.d 
masele de salariați, cele dinții 
interesate în progresul general 
al societății.

Cit de importante sînt astfel 
de măsuri o demonstrează în
tre atîtea alte exemple și adu
narea generală a reprezentanți
lor salariaților de la Centrala 
cărbunelui Petroșani din luna 
august a.c. Ea a evidențiat 
dorința fierbinte a colectivelor 
de mineri de a avea o prezen
ță activă, creatoare la înfăptu
irea hotărîrii recent adoptate 
de conducerea superioară de 
partid privind dezvoltarea pro
ducției, valorificarea superioară 
a zăcămintelor de cărbune din 
Valea Jiului, participarea cu 
entuziasm sporit la materializa
rea sarcinilor ce le revin din 
hotâririle celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. înfăptuirea obiective
lor de înaltă cinste încredin
țată de partid minerilor din 
Valea Jiului, a celorlalte între
prinderi aparținătoare de aceas
tă unitate cu statut de centra
lă, creează, o perspectivă clară, 
de lungă durată, ceea ce im
plică — se arăta în darea de 
seamă prezentată de către dr. 
ing. Petru Roman, director 
general și de către unii par
ticipant la discuții — un stil 
de muncă dinamic care să vi
zeze în permanență cerințele 
esențiale ale muncii, să capteze 
inițiativele valoroase, să asi
gure în scopul creșterii eficien
ței economice, valorificarea lor 
deplină.

In temeiul succeselor dobîn- 
dite in cele 9 luni care s-au 
scurs din acest an, timp în care

(Continuare in pag. a 3-a)
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România 
socialistă 
in imagini 
și fapte

înfăptuiri gospodărești
Iată că a sosit și anotimpul 

în care, potrivit unei vechi zi
cale din popor... „se numără 
bobocii". Numărătoarea au fă
cut-o și gospodarii petrileni. A 
fost o numărătoare a realiză
rilor obținute prin acțiunile 
patriotice, o trecere în revis
tă a obiectivelor fixate și a mo
dului cum au fost înfăptuite.

Rezultatele sînt demne de 
reliefat. Pentru anul 1971 s-a 
preconizat să se efectueze prin 
munci patriotice lucrări gos
podărești și de înfrumusețare 
în valoare de 12 692 200 lei. Cifra 
părea mare. Dar cînd a fost 
aprobată în sesiune, s-a ținut 
cont că la realizarea ei ÎȘi vor 
aduce contribuția toți cetățenii 
localității, organizațiile de ma
să și obștești, întreprinderile 
și instituțiile aflate pe raza o- 
rașului.

încrederea într-o mobilizare 
generală la înfăptuirea obiec
tivelor a fost confirmată de 
fapte. Mărturie stau rezulta
tele. Valoarea totală a lucră
rilor efectuate prin muncă pa
triotică se ridică la 13 696 700

Combinatul pentru exploatarea și industrializarea 
lemnului din Tg. Jiu.

Uzinele de țevi Roman livrează economiei naționale 
jumătate din producția de prăjini și burlane de foraj. I’ină 
la sfirșitul acestui an capacitatea uzinei va crește de la 
340 000 tone produse finite, cu încă 100 000 tone, ca urmare 
a intrării în folosință a noii secții de fabricare a țevilor cu 
diametrul de 6 țoii.

In foto : Aspect din hala noului laminor de 6 țoii.

LA PETRILA
lei, cifră ce depășește cu peste 
un milion pe cea planificată 
pentru perioada ce a trecut de 
la începutul anului. Printre lu
crările mai importante execu
tate subliniem repararea de 
străzi și trotuare în cartierele 
Traian Vuia, Luminii, Gheor- 
ghe Gheorghiu Dej, Birăoani 
și altele, construirea a 20 kilo
metri drumuri la Cimpa, Jieț. 
Popi, Birăoni, construirea de 
noj baze sportive și întreține
rea celor existente la toate 
școlile și din diferite cartiere 
ale orașului. Un mare volum 
de muncă s-a efectuat la în
treținerea Și extinderea zone
lor verzi, lucrări de îndiguiri 
pe Jiu, Jieț, Taia, Valea Cim- 
pei și multe altele dar, să ne 
oprim aici cu înșiruirea lor.

După cum s-a arătat, au 
contribuit la îndeplinirea obiec
tivelor fixate majoritatea ce
tățenilor, organizațiilor de masă

și obștești, unităților economice 
și instituțiilor. Se cuvine însă 
subliniat aportul deosebit al 
deputaților Simion Mogoș, Sa
bin Florea, loan Ionică, loan 
Pilea, Maria Cserghezan, loan 
Vasile, Aurica Firoiu, Ileana 
Bertoti, Eugenia Satmari șl 
mulți alții, precum și al co
lectivelor E.M. Lonea, E.M. 
Petrila, T.C.M.M., preparatei 
Petrila etc.

Evident că aspectul urbanis
tic în ansamblu al orașului nu 
s-a îmbunătățit numai prin 
munci patriotice. E adevărat) 
ele au avut o mare pondere, 
dar lucrări edilitar-gospodă- 
reșli importante au fost execu
tate sau aotualmente în lu
cru, și din fondurile alocate 
din bugetul consiliului popular 
sau din fonduri de invest ții

D. C.

(Continuare în pag a 3-a)

Cîntă struna, 
joaca hora
Ansamblul de cîntece și 

dansuri „Banatul" prezintă, 
in sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani, vineri 8 
octombrie, ora 20, un spec
tacol muzical-coregrafic inti
tulat .Cîntă struna, joacă ho
ra". Iși dau concursul Feli- 
cian Fărcașu, Ana Pacatiuș, 
Delia Musurea, Ana Honțu, 
Ilie Nedelea și Radu Vincu.

Spectacolul se bucură de 
conducerea muzicală a lui 
Gelu Stan.

Vernisaj
Vineri 8 octombrie, ora 18, 

în foaierul marc al Casei de 
cultură are loc vernisajul ex
poziției de caricaturi a fra
ților Barbu. Expoziția va fi 
deschisă pînă la 31 octom
brie.

Joia 
tineretului

Joi 7 octombrie, ora 18, în 
cadrul „Joii tineretului", în 
sala de dans a Casei de cul
tură din Petroșani, doctorul 
Iosif Eșanu va vorbi despre ! 
„Cosmopolitismul — manifes
tare a lipsei de personalitate".

Miss boboc
Ca-n fiecare an. la liceul 

de cultură generală din Pe
troșani a avut loc sîmbătâ 2 
octombrie, ora 16, în compa
nia orchestrei „Juvenes" (or
chestră alcătuită din elevii li
ceului), „Balul bobocilor". Și 
ca la orice asemenea bal a 
fost aleasă o „miss boboc". 
Au avut loc concursuri pe 
genuri de dans, păcăleli, con
cursuri fulger gen „Cine știe, 
cîștigă" pe teme instructiv-e- 
ducative. „Bobocii", elevii anu
lui I, vor ține minte ani de 
zile această după-amiază plă
cută.

I. MIRCEA
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Căminul cultural i 
O INSTITUȚIE î 
EDUCATIVĂ !

O contribuție importantă 
la realizarea echilibrului vie
ții in mediul sătesc o are că
minul cultural. Această insti
tuție trebuie să fie un nucleu 
spiritual care să emane nou
tățile din domenii diverse 
(politic, ideologic, științific 
etc.), solicitate cu exigență 
crescindă de locuitori.

Din acest unghi trebuie pri
vită și activitatea căminului 
cultural din Cimpu lui Neag. 
însăși localitatea, situată in 
extremitatea vestică a Văii 
Jiului, trăiește un ritm nou 
al vieții, oamenii și-au schim
bat profesiile tradiționale, și, 
drept urmare, necesitățile lor 
de ordin spiritual au sporit. 
Ei nu se mulțumesc doar cu 
ce transmite radioul și tele
viziunea, așteaptă și ceva ca
re să li se adreseze in mod 
special lor, modului lor de 
viață și muncă, lată lucruri 
neînțelese in toată semnifi
cația lor la căminul cultu
ral din Cimpu lui Neag (di
rector Gh. Vitejeanu) care, 
trebuie să recunoaștem, nu 
se bucură nici de o 'îndruma
re sistematică. In vara aceas
ta, după cum am aflat de la 
tovarășul I. Mihuț, secretar 
al Consiliului popular din U- 
ricani, au fost investiți 3 000 
lei pentru intreținerea curen

tă a localului, pe deplin co- I 
răspunzător, de altfel. Totoda- , 
tă, din cele spuse de secre- I 
tar, am deslușit și nemulțu- ; 
mirea față de activitatea des- i 
fășurată de cămin, nespriji- ’ 
nit in mod consecvent de ca- > 
drele didactice in ale căror I 
sarcini se află și sprijinirea ' 
acestei instituții. Directorul | 
școlii, prof. Vi salon Gruian, ' 
împreună cu tot colectivul, | 
trebuie să reflecteze mai in- „ 
deaproape la datoria morală I 
a profesorului de a transmite , 
cunoștințe nu numai copiilor, ( 
ci și adulților, adică de a * 
face cu adevărat operă de I 
educație. ’

Nu exagerăm și nici un tră- | 
dăm realitatea dacă afirmăm ’ 
că la acest cămin a fost ne- ■ 
glijată in bună măsură toc- I 
mai latura cea mai importan- J 
tă — aceea de a culturaliza, | 
de a educa. Numai cu un ta- ' 
raf și cițiva soliști de mu- | 
zică populară, neexplorind \ 
rămășițele din folclorul local I 
și oferind localnicilor acțiuni ,; 
neatractive sau foarte puțin 
interesante, căminul cultural 
din .Cimpu lui Neag nu ras- ■1 
punde satisfăcător, deocam- I 
dată, așteptărilor și exigențe- 2 
lor culturale ale oamenilor. |

Ts. j

CANOSA
REDIVIVA ?

Practica detestată a „anticamerei" (de ce nu antecameră ?) 
ipostaza ei de așteptare lungă, chinuitoare de dincoace 
ușa capitonată, in speranța că cel de dincolo de ea s-o

in
de , . , , ,
indura să te primească — iși are tradiția ei de secole. Is
toria a consemnat cîteva „mostre" cu mare faimă prin in
solitul lor. Printre ele, „anticamera" de la Canosa — a unui 
împărat învins, silit de infatuarea unui papă învingător 
să aștepte în fața porții acestuia, mai multe zile cu picioa
rele goale în zăpadă — a căpătat un sens peiorativ de 
așteptare umilitoare.

In condițiile inegalității sociale și a unei birocrații 
formaliste și arogante — ca cea burgheză — practica „anti
camerei" a căpătat forme din cele mai inumane. Se cunosc 
audiențe cu așteptări de săptămini și luni, adevărate odisee

COMBINATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ
la 50 de ani de existență

In inima Țării Făgărașului, 
pe locuri străbune, acolo unde 
Oltul iși adună parcă forțele 
pentru a străbate lanțul de gra
nit al Carpaților, de o- 
proope jumătate de secol du
rează cetatea chimiei. La jumă
tatea anului 1972, Combinatul 
chimic Făgăraș iși va sărbători 
50 de ani de existență. De a- 
proape 50 de ani exploatările 
miniere din Valea Jiului au pri
mit an de an substanțele necesa
re trimise de harnicii muncitori 
făgărășeni. Chimiștii ou venit în
totdeauna în ajutorul minerilor,

ușurindu-le munca, ajutindu-i in 
lupta lor aprigă pentru mai 
mult cărbune, lată de ce aceas
tă. apropiată aniversare — care 
constituie un bun prilej de a 
trece in revistă succesele și de 
pe această bază, întregul co
lectiv al combinatului să urce 
pe noi culmi — este un moment 
de bucurie și pentru mineri.

Niciodotă in decursul celor 
50 de ani de existență Combi
natul chimic din Făgăraș n a 
cunoscut ritmuri de creștere 
atit de mari ca cele din ulti
mul deceniu. Partidul Comunist

Român a făcut din chimie (și 
nu numai din ea) una din cele 
mai dinamice ramuri ale econo
miei noastre naționale in plin 
progres.

Urmare a politicii partidului, 
de dezvoltare armonioasă a tu
turor localităților țării, combi
natul făgărășan și-a extins in 
ultimii ani capacitățile existen
te, au fost puse in funcțiune 
noi și importante obiective.

Nicolae BIVOLU

(Continuare în pag. a 3-a)

ale necazului, Tâ capătul carora răspunsul primit închide, 
invariabil, un cerc vicios: „Așteaptă. Ai răbdare!" Și ri
tualul „anticamerei" era luat de la început...

Eliberindu-l pe om de exploatare și redindu-i demnita
tea, socialismul a smuls năravului, rădăcinile sale sociale, 
înlocuind vechile raporturi dintre funcții sau poziții, cu ra
porturi intre oameni bazate pe egalitate, colaborare și sti
mă reciprocă. „Anticamera" a devenit, astfel, un anacro
nism. Din păcate, unele vlăstare ale acestui nărav — ne- 
stirpit încă — mai vegetează și astăzi in conștiința înapo
iată a unor oameni, a unor cadre de conducere, cărora co
lectivitatea le-a încredințat un mandat social cu convinge
rea că interesele ei sînt, astfel, pe miini bune. Numai că lu
crurile nu stau, întotdeauna, așa. Cazul pe care-l relatez — 
fără nici o răutate sau ostentație — mi se pare edificator...

...Inginerul L., director al unei importante întreprin
deri din localitate, solicită — mai intii telefonic — prof. P. 
director de școală, o audiență de serviciu. Ajungind in an
ticamera biroului acestuia, i se spune să aștepte. Și direc
torul L., așteaptă. Așteaptă și treburile lui, la întreprindere. 
Numai că așteptarea, prelungită dincolo de anumite limite, 
începe să devină o penibilă Canosa.

Cînd, in fine, i se reamintește Sfinxului de dincolo de 
ușa capitonată că „muritorul" de dincoace de ea, există și 
așteaptă, răspunsul vine — prin ușa abia întredeschisă — 
ca o șfichiuire. de bici pe obraz: „spune repede... sint gră
bit'. Și audiența, bineînțeles, n-a avut loc...

...Intimplarea — Canosă reinviată — poate sur
prinde pe unii, dar in mod sigur ne indignează pe toți.

Asemenea atitudini de infatuare — mai ales intre doi 
conducători — incompatibilă principial, este respinsă chiar 
de bunul simț. Să căutăm explicații ? Există una singură, 
cea din aforismul lui La Rochefoucauld i „fiecare om 
are mindria lui, dar numai cel lipsit de educație se arată 
mindru".

...Există și un revers al acestei intimplări care, de fapt, 
e și morala ei; a doua zi, directorul L. se grăbea să pri
mească, pe delegatul directorului P. și să-i rezolve, prompt 
o cerere de materiale.

Un exemplu de demnitate dar și o lecție de bună pu 
tare...
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Obiectiv primordial în activitatea de investiții

ACCELERAREA
RITMULUI
DE EXECUȚIE
A LUCRĂRILOR

I ram isc IACOB,
directorul filialei Petroșani a Băncii de Investiții

Sfirșitul celui de al treilea 
trimestru ai acestui an a dat 
prilejul trecerii în revistă a ac
tivității desfășurate în toate 
domeniile și a permis prefigu
rarea modului în care se va 
realiza planul economic pe 
atest an. primul din actualul 
cincinal. Este semnificativ felul 
in tare, cu multe ■ ie înainte 
dc siîrșitul trimestrului trei, 
unitățile economice. ccntra.vle 
industriale, organele centrale Ș« 
județene au raportat realizarea 
planului la toți indicatorii, 
înainte de termen. Și este îm-

ccstca au figurat și unități eco
nomice ce-și desfășoară activi
tatea în municipiul nostru.

Incercînd să trecem în revis
tă activitatea de investiții — 
construcții desfășurată în mu
nicipiul Petroșani în acest an, 
trebuie să avem în vedere. în 
primul rînd, sarcina valorică 
anuală sporită față de anul tre
cut cu 7 la sută la total, cu 
11.7 la sută la lucrările dc con
st ruvții-monîaj și cu 11,9 la 
sută la planul antreprenorilor. 
Totuși, la finele trimestrului 
trei, pe ansamblul municipiului

li.,,1 ir» procent dc 77.2 |,i 
).-» total, 75.8 la sută In lucrâi.Ie
de construcții-monlaj și 78 In 
sută la lucrările in antrepriza, 
ceea re reprezintă un spor față 
de realizări Ic obținute în peri
oada similară n anului prece
dent dc 0,5 la sulă la investiții 
și de 0.7 la sută Ia lucrările de 
antrepriză și Un regres dc 1.0 
la sută la totalul lucrărilor dc 
construct! i-montnj. provenit d
în principal de la lucrările io 
regie ale Centralei cărbunelui 
Petroșani. Este de menționat 
faptul că lucrările miniere sub
terane în regie se execută, de 
la începutul anului. în condiții
le depășirii numărului mediu 
planificat dc muncitori și ncrc- 
nlizării productivității planifi
cate. Există unități la care rea
lizările sint sub media pe mu
nicipiu, printre care : Șantie
rul 71 construcții căi ferate — 
68.2 la sută. Șantierul T.C M.M. 
— 73,6 la sută. F.F.A. ..Viscozn* 
Lupeni — 38,2 la sulă. Agen
ția de turism — 34.5 la sută. 
S.C.S.M. — 58,0 la sută

Privind retrospectiv activita
tea pe toate cele nouă lani tre
cute. apare evident, în primu* 
rînd. faptul că ritmicitatea rea
lizărilor a rămas în continuare 
un capitol nerezolvat, menți- 
nîndu-se tendința, semnalată si 
cu altă ocazie, că, în prima 
lună din trimestre, rezultatele 
sint cu mult inferioare celor 
din ultima lună a trimestrului 
precedent. Fenomenul eăto sem
nificativ ilustrat de urmăloare-

După prima lună de utilizare la mina Lupeni 
a complexului de abataj

I mit ECONOMICE VALOROASE
• PUTERNIC IMPt’LS ACCELERATOR IMPRIMAT VITEZEI DE EXPLOATARE A 

ARBUNELl I COCSIFK AUIL.
• UN ClȘTIG DE 7 000 DE TONE LA PRODUCȚIA MINEI.
< LANSARI PE TRAIECTORIA I NEI PRODUCTIVITĂȚI ÎNALTE.

de planificarea cu

bu< urător faptul că printre a- planul de investiții a fost rea- le date !

Total beneficiari
I 11 III IV V VI VII VIII IX

6,7 7,1 9,2 9,1 8,7 10,6 ' 8,1 8,2 9,5din care t
Centrala cărbunelui 6,9 7,7 8,7 9,3 8,7 11,0 7.6 8,5 9.4
I. G. C. Petroșani 6,1 2,9 15,2 7,8 9,6 9,1 13,4 6,7 9,2
F. F. A. „Viscoza" — 1,4 — 0,6 5,3 11,8 7,1 4,5 7,5

Total constructori 5,6 6,3 7,8 7,5 9,3 10,7 9,4 xl,l 10,2
din care i

Șantierul 71 C.C.F. 4,6 •T7 6,6 5,2 7,3 11,2 7,8 9,6 10,2
Șantierul l.L.H.S. 5.8 6,0 10,0 8,9 10,3 10,8 9,8 21,0 11,1

(S-au exempliticat numai be- Petroșani situația necorespun- cial pe seama sporirii nuinăru-
neficiari care au o activitate zătoare a realizărilor este de- lui de schimburi, urgentării
cuntinuă. relativ constantă, in 
tot cursul anului).

Dacă după rezultatele Dune 
din luna septembrie urmează 
din nou o scădere de ritm, ca 
«eu din iulie, realizarea inte
grală a planului anual. împinsă 
spre lunile noiembrie-decem
brie, va ridica probleme deose
bite. Aceasta în pritnui rînd. 
In a] doilea rînd, au fost nu
meroase cazurile cînd, din di
verse motive — lipsă de docu
mentație, lipsă Je amplasa
ment etc. — o serie de lucrări 
reprezentative pentru interese
le municipiului au fost tîrziu 
cuprinse in plan, tîrziu atacate 
sau 6Înt încă neatacate, ajun- 
gîndu-se ca unele dintre aces
tea să fie scoase din plan. In 
această situație au fost: tele- 
scaunele de la Parîngul și 
Straja in planul Agenției ju
dețene de turism, prirnui 
amplasamentul încă incomplet 
perfectat, iar cel de al doilea 
necontractat cu antreprenorul 
și neadmis incă la finanțare : 
căminul de nefamiliști de la 
Bărbăteni și Liceul industrial 
Petroșani din planul Centralei 
cărbunelui, neatacate incă și 
neadmise la finanțare din cau
za documentațiilor incomplet 
perfectate : atelierul de tîmplâ- 
rie al I- 1. L. Petroșani și com
plexul spălătorie-boiangerie din 
planul Cooperativei „Jiul”, cu 
amplasamentul și documenta
țiile încă neperfectate, întîrzie- 
re care a determinat scoaterea 
Jucrărilbr respective din pianul 
pe -cest an. Ori. numai la lu
crările exemplificate mai sus, 
planul pe nouă luni reprezintă 
mui mull de 2 la sută din pre
vederile pe întreg municipiul.

In al treilea rînd, ritmul de 
materializare a fonduriloi de 
investiții în fonduri fixe recep
ționate și puse în funcțiune 
este cu totul nesatisfâcător. 
Planul valoric anual de punere 
in funcțiune a fost realizat la 
30 septembrie in procent de 
numa; 43,5 1a sută față dc 64,3 
la sulă cit se realizase in pe
rioada corespunzătoare a anu
lui precedent. Dar nici procen
tul de 64,3 la sulă nu poate fi 
considerat satisfăcător. Conse
cința acestei situații constă in- 
tr-o creștere a duratei de imo
bilizare a fondurilor de inves
tiții peste orice limită, deter
minată, de regulă, de depășirea 
cu mult a duratelor de execu
ție normate. Ponderea pe total 
municipiu în rezultatele nega
tive mai sus redate este deter
minată de l.G.C. Petroșani — 
26,2 la sută și, mai ales, de 
Centrala cărbunelui — 46,5 la 
sută, în condițiile in care pla
nul de punere în funcțiune la 
cei doi beneficiari reprezintă 
3.7, respectiv, 84,1 la sulă din 
planul pe municipiu. La l.G.C.

Cil

terminată
preponderență in trimestrul IV 
a punerii in' funcție a tuturor 
lucrărilor, cu excepția locuințe
lor, și de reeșalonare repetată 
a termenelor unor obiective din 
cadrul lucrărilor „Alimentare 
cu apă" și „Canalizare genera
lă*. Replanificarea repetată a 
termenelor de punere în func
țiune este caracteristică și u- 
nor obiective din planul Centra
le cărbunelui executate în 
antrepriza T.C.M.M., ca de e- 
xemplu : instalația de extrac
ție puț 3 Uricanj — planificată 
la 31 decembrie 1968 și repla- 
nificat la 15 decembrie 1969. 30 
octombrie 1970 și 20 noiembrie 
1971 ; instalația de extracție de 
la puțul 2 est Petrila, replani- 
ficată la 31 octombrie 1969, 30 
noiembrie 1970, 15 decembrie 
1971 ; instalația de extracție la 
puțul principal Dilja — repla- 
nificată la 30 octombrie 1969, 
30 septembrie 1970, 30 iunie
1971 etc. In ce privește lucrările 
miniere subterane, datorită sis
temului de lucru adoptat de 
centrală, recepția urmează a se 
face numai în luna decembrie, 
deși astfel de lucrări se pun 
efectiv în funcțiune în tot 
cursul anului. Or, lucrările 
miniere reprezintă aproape 50 
la sută din planul de investiții 
al centralei.

Din analiza efectuată 
cent s-a constatat că 
construcțiile
Valea Jiului nu s-a creat 
încă un front de lucru cores
punzător pentru iarna 1971/1972 
nici în ce privește asigurarea 
de către beneficiar a fondurilor 
necesare și a documentației le
gale și nici in ce privește ata
carea lucrărilor. Astfel, față de 
8 blocuri cu 254 apartamente 
cit ar trebui să reprezinte fron
tul de lucru, sint asigurate cu 
documentație și atacate numai 
2 blocuri cu 60 apartamente, 
din care blocul H 2—i Petro
șani iu 4u apartamente are u- 
sigurale condiții de dare 
folosință incă in acest an.

Din analiza rezultatelor pe 
cele trei trimestre se desprinde 
concluzia că realizarea integra
lă a planului de ansamblu la 
investiții pe acest an însemnea
ză realizarea in trimestrul 
a unui ritm mediu lunar 
7,6 Ja sulă la investiții și 8,1 la 
bută la constructii-montuj. După 
cum am arătat însă, la 
beneficiari și executanți 
ritm trebuie să fie mult 
mare, chiar peste 10 la 
pentru a se putea asigura 
cuperarca rămîneriler in urmă. 
Nu este o sarcină ușoară, dar 
aplicarea unor măsuri eficiente 
de organizare a activității pe 
șantierele Văii Jiului, in spe-

din partea furnizorilor a livră
rii utilajelor restante sau pla
nificate abia la sfîrșitul anului, 
buna conlucrare a beneficiaru
lui cu antreprenorii poate deter
mina un reviriment al activității 
de investiții care să 
încheierea anului cu cele mai 
bune rezultate.
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Odată cu bilanțul activității desfășurate 
Pe septembrie — prima lună încheiată «Ic 
utilizare a complexului de mecanizare pen
tru abataj frontal — la mina Lupeni s-a pus 
ni balanță și primul buchet de rezultate eco
nomice in care s-a materializat această nouă 
și importantă premieră tehnică realizată in 
mineritul Văii Jiului. Roadele culese la de
butai modernei tehnologii dc exploatare a 
cărbunelui sub tavan artificial cu mecani
zare complexă a operațiilor — tăiere, în
cărcare, susținere — sint incontestabil valo
roase. încuniinind inițiativa îndrăzneață «le 
a se introduce complexul pe stratul 5, răs
plătind eforturile creatoare, pasiunea și dă
ruirea minerilor mecanizatori, muncitorilor 
electromecanici, cadrelor tehnice din condu
cerea minei și a centralei, cheltuite fără pre
get pentru reușita acestei cauze.

Prima lună de funcționare a complexului 
OMKT-2 in abatajul frontal, felia a Il-a, «lin 
stratul 5, blocul IV a fost intr-adevăr o 
reușită, in ciuda unor impedimente nelipsite 
oricărui început. Frontaliștii mecanizatori din 
brigada lui Ion Onuț din sectorul III. stă- 
pinind cu dibăcie utilizarea acestei insta
lații de înaltă tehnicitate, străduindu-se să 
realizeze parametri cit mai corespunzători 
și să ridice organizarea lucrului in abataj 
la nivelul dotării, au reușit să obțină o a- 
vansare de 44 ml pe luna septembrie, la o 
lungime a frontului dc 80 ni. o înălțime de 
2,4 m și o înclinare de 10—12°. Producția 
și productivitatea muncii au făcut un salt 
viguros, în pofida faptului că apariția neas-

teptatfi in front a unei intercalații d(> steril 
a afectat negativ tăierea cărbunelui cu com
bina (lucru cc a impus trecerea temporară la 
pușcare. di operații Complicate dc protejare 
a utilajului). Prin simpla apăsare pe butoa
nele de comandă ale instalației, actul mun
cii. săvirșit acum mai mul! cu puterea in
teligenței umane și mai puțin cu forța muș
chilor, s-a materializat în descătușarea din 
stratul bogat și trimiterea „la ziuă" a II 717 
tone, cantitate ce întrece cu peste 2 000 dc 
tone volumul dc producție planificat pe a- 
bataj. Onuț cu ortacii sfii a realizat 13,45 tone 
cărbuni /post, depășind norma cerută cu 12 
procente. Productivitatea muncii realizată pe 
ansamblul sectorului III, in comparație cu 
lunile imediat anterioare, a înregistrat o 
creștere de la 3,9 tone/post (realizare sub 
nivelul planificat), la 5.5G tone/post. Ce a 
însemnat pentru sectorul Ill. pentru mină 
această „lansare" pe traiectorii mai înalte 
a producției și a productivității muncii? A 
însemnat pentru sector un spor de 7 09(1 tone 
de cărbune și depășirea planului pe luna 
septembrie cu peste <550 dc tone, iar pentru 
colectivul exploatării un puternic impuls 
productiv resimțit in certitudinea îndeplini
rii obligațiilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere.

Și acesta e doar începutul unei noi epoci, 
net superioare, in exploatarea mecanizată a 
cărbunelui din adincurilc Lupeniului. Un în
ceput optimist ce anunță un viitor deosebit 
de promițător.

CI

I. bAlan

Nou
bazin

forestier
deschis

Ultima zi a lunii septem
brie a coincis cu recepționa- 
rea primului kilometru din 
drumul auto forestier ce se 
construiește la Dealul Babii, 
în scopul deschiderii bazinu
lui cu același nume. Dru
mul, cu o lungime, în final, 
de cca. 2,6 km, va fi termi
nat pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie a. c.

In noul bazin forestier des
chis, U.E.L. Petroșani are a- 
sigurată o rezervă de masă 
lemnoasă pentru exploatare 
de 25 000—30 000 mc. Apro
ximativ 75 la sută din acest 
volum dc ..aur verde" va fi

valorificat în sortimente su
perioare, .și anume lemn de 
lucru.

In bazinul* de la Dealul 
Babii. a fost deja atacat pri
mul parchet forestier desti
nat realizării 
lemn pentru 
perioada iernii. Astfel de par
chete pentru pregătirea ma
sei lemnoase necesare înde
plinirii sarcinilor de produc
ție din anul 1972 au mai fost 
atacate la Sașa, Galbina, Ro
șia, Straja II din sectorul fo
restier Petroșani, precum și 
la Cibanu, Pîrîul lui Moruș 
și Molidu din sectorul Lonca.

stocurilor dc 
producția din

PROBLEME $1 PERSPECTIVE
LA MIMA PAROȘENI

Productivitatea schimbului IV 
va trebui să crească 1

După cum s-a relatat in co
loanele ziarului la momentul 
potrivit, începînd cu jata dc 20 
septembrie a. c., la tinăra ex
ploatare minieră Paroșeni se 
experimentează schimbul de lu
cru de 6 ore în subteran. Prin 
urmare, a avut loc debuluj u- 
nui mod superior de organizare 
a activități; Je extracție și în 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, prin cure se tinde la trans
punerea in viață a măsurilor 
de utilizare integrală a timpu
lui de lucru, de stabilizare a 
cadrelor, de creștere a timpu
lui liber al muncitorilor.

Pentru a vedea în ce propor
ție condițiile create in scopul 
introducerii noului regim de 
muncă se valorifică în prezent, 
am avut o scurtă discuție, sim- 
bătă, 2 octombrie a. c., la „gura 
minei*, cum se spune, cu tov. 
ing. Grigore Pătruică. inginerul 
șef al unității.

— S-a scurs, deja, inliia de- 
•adă de la trecerea la durata 
•edusă a schimbului de lucru 

subteranul minei Paroșeni. 
Desigur, perioada e prea scurtă 
pentru sedimentarea unor con
cluzii, totuși unele constatări, 
probabil, ati făcut...

— Pornesc de la □ compa
rație mai la Indemină. Dacă 
in intervalul de timp 1—20 sep
tembrie s-au extras, în medic. 
2 100 de tone pe zi, de la data 
de inițiere a experimentării 
schimbului de 6 ore în subte
ran, s-a ajuns să se asigure o 
producție de 2 250 de tone în 
24 de ore. idică se realizează 
in mod ritmic sarcinile de plan. 
La fronturile in cărbune se 
lucrează bine Și — după cum 
ați constatat și dumneavoastră 
— minerii au îmbrățișat cu căl
dură acest regim de muncă 
prin care timpul lor ce și-l pe
trec în familie, pentru culturali
zare sporește și, totodată, se poate 

■ asigura conjunctura favorabilă 
pentru utilizarea integrală a 
timpului de lucru în cele trei 
schimburi productive. Dacă mă 
refer la schimbul IV, afectat 
lucrărilor de întreținere, de re
parații .și de aprovizionare a 
locurilor de muncă activitatea 
de aici mai are încă rezerve 
serioase nevalorificate...

— Ne-uți putea detalia acest 
aspect ?

— Nu s-a observat pînă acum 
o reducerea prea evidentă a 
opririlor din cauza diverselor 
defecțiuni la utilaje in cele trei 
schimburi productive. Or. cali
tatea lucrărilor de reparații in 
schimbul IV ar trebui — ți- 
nînd cont de numărul de ore 
substanțial crescut față de 
structura anterioară a zilei 'Je 
muncă — să fie radical îmbu
nătățită. Și acest lucru, din pă
cate. nu se constată încă. Se 
cere mai multă conștiinciozi
tate în execuția lucrărilor 
respective, care să se refit ele 
concret, palpabil. în reducerea 
la minimum, in eliminarea 
chiar a întreruperilor în cele 
3 schimburi productive. Inițial, 
bănuind greutățile inerente e- 
tapei tranzitorii, s-a mers pe 
mărirea efectivului în schimbul 
IV Treptat. însă, se impune a- 
junger«*a la acel stadiu al în
țelegerii care să conducă la 
sporirea aportului fiecărui om 
antrenat in materializarea im
portantei acțiuni, pentru a se 
produce mai mult. într-un timp 
mai scurt...

— Reiese adică, necesitatea 
întăririi muncii politico-educa
tive. de formare a unei con
științe înaintate la fiecare om 
al minei. De importanța unei 
asemenea schimbări structurale 
in munca și în viața colecti
vului, trebuie să fie pătrunși cu 
toții. Și atunci, rodnicia nou
lui regim de lucru se va dez
vălui în plinătatea ei... In sfîr- 
șit, ce aveți să ne relatați in 
legătură cu asigurarea cu cele 
necesare a fronturilor din a- 
dînc ?

— Trebuie să acordăm <» a- 
tenție deosebită, în continuare, 
pentru crearea stocurilor de 
pies? de schimb destinat.» uti
lajelor în funcțiune, pentru 
menținerea, mai ales, a ritmu
lui dc stocare imprimat o dată 
cu trecerea la noul program de 
muncă. In plus, organizarea ra
poartelor operative de infor
mare se cere, neîntîrzîat. per
fecționată.

Tr. MULLER

Ecouri de anchetă :

Restanța va fi recuperată 
integral 1

Oamenii de știință sovie
tici de la Institutul de teh
nologie de aviafir. împreună 
cu specialiștii de lu Uzina

NOUTAțl TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Procedeu 

de remediat 
deformațiile 

de cale ferată

priri, ceea ce-i sporește ran
damentul.

A fost luată decizia de a 
începe producția in serie a 
acestor mașini la uzina din 
Tihorețk, din Caucazul de 
nord.

In U.RS.S. s-a realizat o 
mașină pentru remedierea de
formării liniilor de cale fe
rată. Ea înlocuiește munca 
a sute de oameni. Mașina a 
fost încercată cu succes și 
in prezent este folosită la 
remedierea deformărilor de li
nie cauzate de garniturile de 
tren grele.

Mașina se deplasează cu o 
viteză orară de 6-8 km și după 
un program I xat, execută au
tomat toate o; erațiile necesare. 
Mașina fvn. ționează fără u-

îmbrăcăminte 
de protecție 

pentru 
metalurgiști

Firma britanică „Gelaco" 
produce o țesătură refracta
ră de lină din care se con
fecționează îmbrăcăminte pen
tru metalurgiști, cu scopul dc 
a-i feri de picăturile de me
tal topit.

Materialul este lină pură 
confecționată intr-un anumit 
fel. Fără a se aprinde sau 
topi, el rezistă la oțel topit 
la temperatura de 1 600°C. 
In comparație cu țesătura de 
protecție din azbest, noul 
material este mai elastic, mai 
ușor și nu stinjenește pe 
muncitori in mișcările lor.

O nouă utilizare 
a luminii: 

sudarea

electrică in vid 
au realizat o 

experimentală in 

puternică construită 
Sasorov, candidat in 
tehnice. O oglindă e- 
mecanizată captează

de aparatură 
din Moscova, 
instalație 
care sursa de energie este 
la mpă 
de V. 
științe 
liptică 
lumina, o concentrează și în
dreaptă fasciculul asupra ma
terialelor care se îmbină și 
asupra adausurilor. Tempera
tura in focar este de mai 
multe mii de grade.

Lumina poate, chiar de la 
distantă, să încălzească și să 
sudeze, practic, metale no
bile, indiferent de proprie
tățile lor electrice și magne
tice; lumina poate trece și 
prin obstacole transparente și, 
astfel, se pot suda detalii in 
vid sau in mediu gazos.

ln legătură cu ancheta : „Re
dresarea minei Paroșeni, impu
ne folosirea intensivă a poten
țialului tehnologic, discipliniza- 
rea colectivului", publicată luna 
trecută în coloanele ziarului, 
tov. ing. V. Ciriperu, directo
rul tehnic al Centralei cărbu
nelui Petroșani ne face cunos
cut faptul că cele relatate în 
ziar au constituit baza unei a- 
nalize temeinice la nivelul con
ducerii minei. Ni se spune că 
se va asigura în timp util ne
cesarul de cadre specializate 
prin pregătirea la cursurile de 
calificare a 25 lăcătuși și 27 e- 
lectricieni, care lucrează efec
tiv în producție în noua lor 
meserie. De asemenea, s-a ana
lizat planul de aprovizionare 
a minei și s-au repartizat, în 
mod suplimentar, unele mate
riale și piese de schimb nece
sare funcționării normale a u- 
tilajelor și a mașinilor din pro
ducție.

In vederea creșterii continue 
a disciplinei în muncă, prin li
chidarea nemotivatelor și res

pectarea timpului de lucru, se 
desfășoară o amplă muncă de 
lămurire prin ședințe organi
zate cu toți salariații și prin 
mijloace de propagandă vizuală 
și auditivă. In ceea ce privește 
manifestările de indisciplină din 
partea unor maiștri, avînd în 
vedere că tocmai aceștia sîn» 
factorii chemați să vegheze la 
respectarea disciplinei și crea
rea climatului favorabil îmbu
nătățirii activității, s-au luat 
măsuri disciplinare ho țările. 
Astfel. ina'Strul Gljeorghe Dra- 
gotescu a fost sancționat u re
ducerea unei trepte de salari
zare pe timp de 2 luni, iar 
maistrul Constantin Bușe. cu a- 
vertisment.

In ultima perioadă de timp, 
ca urmare a îmbunătățirii con
dițiilor de muncă la fronturile 
de lucru, mina și-a redresai ac
tivitatea și s-a creat baza tch- 
nico-materială pentru recupera
rea integrală a minusulu de 
producție înregistrat și depă
șirea sarcinilor de plan anuale.
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Participarea maselor la organizarea 
și conducerea producției

necesitate obiectivă a dezvoltării societății
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STIINTA PETROȘANI - 
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'f’rnwrr din pag. 1)

minerii Văii Jiului au livrat 
economiei naționale 78 Jtk> tone 
cărbune net — cu peste 000 
tone mai mult decît s-a prevă
zut ini angajamentul minerilor 
și preparatorilor pe Întregul tn. 
numeroșii noștri interior u urî 
au emis cu justificat temei rc- 
rințe care să asigure curs vi
guros propunerilor. inițiative

IIL
ACTIVITATE 
LA CASELE 
PIONIERILOR 

(Vimare din pag. 1)

amintim i carturi, construcții 
miniere, naturalizări, navomo- 
dclc, linogravurâ, broderie, 
foto (Petroșani), telegrafic, 
slrungărie în lemn, cineclub, 
tenis de masă, orchestră, ju
cării mecanice (Lupeni), co
regrafie. metaloplastie. aero- 
modele. radio (Vulcan), ce
ramică. meteorologie, speolo
gie, turism, ziaristică (Pe- 
trila) ș.a.m.d. S-au făcut, de 
asemnea, eforturi pentru ca 
fiecare casă a pionierilor să 
fie bine dotată cu materiale, 
cu aparate, instalații și in
strumente necesare cercurilor 
și formațiilor în așa măsură 
îneît. practic, pentru anul a- 
cesla s-au realizat — în mare 
— dezideratele directorilor și 
conducătorilor de cercuri. 
Pentru fiecare cerc și forma
ție au fost cooptați conducă
tori din rîndul celor mai ta
lentate cadre recrutate din 
întreprinderile și instituțiile 
Văii Jiului. Țoale acestea nc 
oferă temeiul ca. pentru anul 
școlar în curs, să anticipăm 
rezultate și mai importante 
decît pînă acum.

Adevărate -stații pilot', 
am putea zice, de canalizare 
și îndrumare a tinerelor ta
lente, casele pionierilor joacă 
un mare rol în realizarea in
dicațiilor partidului și statu
lui de legare a invățămîntu- 
lui de nevoile vieții. De a- 
ceea. deși rezultatele ©aținu
te pînă în prezent în cadrul 
caselor pionierilor din Va
lea Jiului sînt — așa cum a- 
râtam mai sus — bone nu 
trebuie să adoptăm e poziție 
de automulțumire. Să ne 
preocupăm mai atent pentru 
a atrage cît mai mulț: pio
nieri și școlari în cadrul cer
curilor și formațiilor, să fa
cem mai mult chiar pentru 
captarea interesului și bună
voințe' părinților care une
ori. cons'derînd că acționea
ză în interesul copiilor lor, 
le interzic frecventarea case
lor pionierilor pentru că a- 
ceslea. chipurile, le-ar răpi 
din 1 impui afecta’ învățătu
rii. Mai grav este câ astfel 
gîndesc și unii profesori tă
ind elanul unor elevi care 
s-ar putea remarca pe plan 
tehnico-practif în cadrul ca- 
sebir de pionier'. Evident, 
învățătura trebuie că fie 
preocuparea de bază a copii
lor dar ea po^te și trebuie 
să fie îmbinată în mod firesc 
cu activitățile ptactice. Re
zultatele ar fi în ultima In
stanță utile ch'ar procesului 
de învățămînt.

I (Urmare din nr. 6 809)
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TACTICA POSTULUI DE 
ASCULTARE VEST- 

EUROPEAN

1d cazul in care duc tra
tative cu eventuali clienți, 
conducătorii firmelor folosesc 
fiind mai 
conspirind, 
exclusivitate*, 
și planuri ale societății res
pective, cu scopul onest de 
a se pune mai bine în lu
mină activitatea depusă și 
de a convinge mai ușor clien
tul. Unele firme americane 
au observat că „semenele" lor 
din Statele Unite sint mai 
puțin vigilente atunci cind 
tratează cu eventualii clienți 
vest-europeni. Astfel, pe a- 
ceastă cale, o serie de infor
mații industriale americane 
•levin cunoscute concurenților 
americani prin surse europe
ne. S-a constatat că indus
triașii americani, dornici de 
a contracta o vinzare. le 
spune clienților europeni po
tențiali mai multe date im
portante cu privire la activi
tatea ce o desfășoară, planu
rile de viitor etc decît le-ar 
spune concurenților din Sla- 

vorbăreți, de- 
bineînțeles in 

date statistice

vor

lor născute in focul iriunc în 
abataje, la prcparațil, în îtcti- 
erele mecanice. îneît toata u- 
nitâțilc aparținătoare dc cen
trală. toți salariații să se afir
me cu rezultate valoroase în 
acțiunea de creștere a eficien
ței economice. O formă roncretn 
de pârtii ipare n maselor la 
conducerea producției o lonsli- 
tuie propunerile făcute in n- 
dunărilc generale.

— Pc masa dc lucru a comi
tetului dc direcție, arăta Iov. 
Costache Zahnria. șef dc br l. 
dă la E. M. Paroșeni. se află 
numeroase propuneri făcute de 
salariațj. O parte dintre eie 
au început să prindă viață. Im
portant este ca reprezentanții 
consiliului de administrație, 
organul colectiv de conducere 
în ansamblu] său să persevere
ze acum mai mult ca oricîrid 
cu maximum dc răspundere 
pentru înfăptuirea propunerilor 
făcute, a prevederilor cuprinse 
în planul m.t.o., să facă cunos
cut în mod operativ stadiul lor 
de rezolvare.

Căile și metodele dc cunoaș
tere a realităților de atragere 
a maselor la conducerea pro
ducției sînt multiple : Promo
varea unor metode de muncă 
suple, eficiente, printre care 
merită amintit dialogul de lu
cru ce a avut loc între consi
liul de administrație Și preșe
dinții comitetelor sindicalelor 
arată utilitatea multiplicăm 
formelor de informare, de con
sultare periodică a opiniei ma
selor. Un asemenea a»ti) de 
muncă trebuie imprimat și la 
nivelul comitetelor de direcție 
al conducerii sectoarelor. aces
te organe trebuie ajutate ca să 
adîncească formele de planifi
care Și organizare, să le spo
rească eficiența îneît să se a- 
sigure dc Pc acum condițiile 
necesare realizării sarcinilor e- 
conomice Pe 1972.

Concluzia generală ce se im
pune din analiza adunărilor 
ce au avut loc recent este aceea 
că ele s-au desfășurat in lu
mina indicațiilor conducerii 
partidului, ale secretarului ge
neral, tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, îndeosebi în expu
nerea cu privire la îmbunătă
țirea activității în domeniul 
ideologiei și muncii cultural- 
educative. Dările de seamă pre
zentate de către comitetul de 
direcție — în majoritatea în
treprinderilor din municipiul 
Petroșani — după cum am 
putut constata au avut un pro
nunțat caracter analitic, scoțîn- 
du-se în evidență aspectele 
pozitive și negative din activi

tele L nite. Reprezentanțele 
europene ale altor firme din 
Statele Unite culeg aceste in
formații, astfel că, așa cum 
consideră o revistă americană 
de specialitate, .dacă o so
cietate are un post de ascul-
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tare vest-european, beneficia
ză adeseori de informații pe 
care nu le-ar putea obține 
de partea aceasta a Oceanu
lui Atlantic".

„La un alt nivel, reprezen
tanții producătorilor sint sur
se tradiționale de aprovizio
nare cu informații competi
tive. In dorința lor de a vin
de o anumită aparatură, unii 
vinzători sint dispuși să vă 
spună cum a folosit un con
curent o piesă similară. Sau 
poate că ei vor releva alte 
informații pe care Ie dețin, 
in schimbul semnăturii pe un 

tatea unor secții .și servirii, pro
blemele asupra cărora adun o ca 
trebuia să-și spună punctul de 
vedere. Ele au prezenta*. în 
spirit critic și autocritic acti
vitatea comitetelor dc direc
ție, ,i reprezentanților salariați- 
lor ]a îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a obiectivelor din 
contractul colectiv.

Demoastrînd caracterul pro 
fund democratic al noii forme 
de conducere, participant!! la 
dezbateri, din care majaritalen 
iu fost muncitori, maiștri și 
tehnicieni ce-și desfășoară ac
tivitatea direct. în produc
ție. au arătat în cuvîn- 
tul lor hotărîrca de ne
strămutat de a transpune în 
practică mărețul program de 
creștere a conștiinței socialis
te, de grije deosebită față de 
avutul obștesc, de îndeplinire 
exemplară a sarcinilor de plan 
in dubla lor calitate de pro
prietari și producători ai bu
nurilor materiale, major taica 
muncitorilor participant la 
dezbateri — stimulați de faptul 
că în adunări s-a dat răspuns 
)a propunerile făcute anterior 
— au venit cu noi propuneri 
privind organizarea superioară 
a producției și întărirea disci
plinei socialiste a muncii, ele.

Prin felul cum au fost orga
nizate și mai ales prin nivelul 
dezbaterilor, adunările genera
le ale salariaților și-au atins 
pe deplin scopul, ele fiind 
intr-adevăr foruri du conduce
re supremă a activității, ade
vărate piide de manifestare a 
democrației ni un ci tor ești, a spi
ritului de răspundere colecti
vă față de sarcinile încredin
țate. La reușita acesta: adunări 
a contribuit din plin faptul că 
încă din perioada pregătitoare 
a dărilor de seamă, organiza
țiile de partid, comitetele sin
dicatelor au organizat o largă 
consultare a salariaților asupra 
problemelor existente la locu
rile de muncă, ridicate in gru
pele sindicale, președinții comi
tetelor luînd parte personaj ja 
elaborarea dărilor de seamă, 
întocmirea planurilor de mă
suri și a răspunsurilor la pro
punerile salariaților.

Expresie a creșterii conștiin
ței socialiste, a spiritului de 
răspundere a salariaților, adu
nările generale din majorita
tea întreprinderilor au apro
bat majorarea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. 
.Acum, lucrul cel mai de preț 
i| constituie aplicarea propune
rilor făcute de oamenii mun
cii din fiecare unitate socia
listă.

contrat de vînzare". Astfel, 
o informație care ar costa 
multe zeci de mii de dolari, 
pentru a putea fi obținută 
printr-o agenție specializată 
în spionaj industrial, poate fi 

primită .cadou" in schimbul 
unei semnături pe un con
tract de cîteva zeci sau sute 
de dolari.

„Dezaprobarea generală a 
acestor practici", constată cu 
amărăciune publicația la care 
ne refeream, „a devenit du
reros de limpede unui mare 
producător de turbine de gaz. 
Acest producător dorea să e- 
fectueze un studiu cu privire 
la aplicațiile turbinelor sale, 
achiziționate de industria chi
mică. Nu numai că cumpă
rătorii n-au vrut să-i spună

Studenții pclroșhneni au ciș- 
tigol meciul cu Olimpia Sibiu 
dc o manieră mult mai cate* 
goi kâ decît indică scorul fi
nal i 55—49. Ei au avut în 
permanență inițiativa în joc, 
și-au dominat tehnic și l.ictic 
adversarul și, în plus, au do
vedit mai multă precizie in n- 
runcările In coș de In diskmțâ 
și semidistanță. Buzdugan și 
dr. David nu fost cei care au 
făcut ca diferența dc puncte 
să devină, la un moment dat. 
considerabilă între cele două 
formații. Și dacă, după cum 
afirmam, ‘•corul final nu indică 
u diferență prea mare dc punc
te, aceasta se dntorește momen
telor dc îndelung .respire" pe 
care și le-au îngăduit, spre ju
mătatea reprizei secunde, jucă
torii de la Știința, momente de 
care oaspeții au știut să pro-

Handbal

IUBIRE ȘI... NERVI
Intîlnirea dintre formațiile 

divizionare B Știința Petroșani 
și Știința Lovrin era așteptată 
cu justificat interes at.it pen
tru a fi văzuți din nou la lu
cru handbalișiii studenți, dar 
mai ales pentru a vedea repli
ca dată de jucătorii de la 
Lovrin, trecuți prin diviziei A 
pentru o scurtă perioadă de 
timp. A fast un meci de o bună 
factură tehnică, consumat la 
înaltă tensiune și terminat cu 
victoria localnicilor. Dar prin 
cîte emoții au trecut elevii pro
fesorului Vasile Mărgulescu și 
spectatorii pînă și-au văzut a- 
tins scopul !... Rămînem la pă
rerea mai de mult formulată 
că echipa Știința Petroșani al
cătuiește la această oră un 
„team- puternic, talentat, capa
bil să dea riposte energice ori
cărui adversar de divizia B. 
Dar rămînem și Ia cealaltă pă
rere că jucătorii Științei nu 
dau pe terenul de joc tot ceea 
ce știu, tot ceea ce pot pentru 
a se impune mai consistent în 
fața partenerilor de întrecere. 
Se joacă de multe ori reținut, 
cu teamă, unii dintre jucători 
nu aruncă în luptă toate po
sibilitățile de care dispun, iar 
poarta este pradă ușoară pentru 
atacanții adverși. In intîlnirea 
de duminică, jocul s-a menți
nut multă vreme echilibrat, su
perioritatea teritorială și pe ta
bela de marcaj aparținînd mai 
mu’.t oaspeților — în prima re
priză. pe care au terminat-o cu 
un avantaj de 3 goluri, ceea, 
ce părea dc nerecuperat pînă 
în finalul partidei.

La reluare, însă, localnicii au 
luptat cu mai multă ambiție, 
au reușit să egaleze și să ter
mine învingători într-un final 
nervos și epuizant : 15—14 pen
tru Știința Petroșani. Este ne

producătorului cum erau fo
losite turbinele, dar fabrican
tul a aflat că unele întreprin
deri au mers pină la a le 
cere ca utilajele să lc fie 
livrate intr-un anume punct 
intermediar. Abia după aceea 
cumpărătorii expediau turbi
nele la uzinele pentru care 
au fost comandate, către des
tinația tar finală — astfel că 
pină și amplasarea turbine
lor la uzine era păstrată se
cret".

Anglia, departe de a fi scu
tită de această spinoasă pro
blemă care frăminlă majori
tatea oamenilor de afaceri 
occidentali, ocupă un Ioc de 
frunte prin preocupările de 
combatere eficientă a spio
najului industrial. întreprin
derile britanice sint și ele 
victime ale unor acțiuni de 
spionaj din partea unor firme 
dc peste Ocean, de pe ce
lălalt mal al Canalului Mi- 
necii, de pe malurile Rinului, 
de Ia poalele muntelui Fuji, 
sau, nu de puține ori, chiar 
ale concurenței britanice.
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liic. E adevărat că oaspeții nu 
nu constituit un adversar de 
„talie". Ei n-nu încercat nici 
măcar să pună probleme ceva 
maj deosebite gazdelor, rccu- 
nosuîndu-și de la început ne
putința și acționînd în conse
cință (remarcîndu-sc doar, pc 
alocuri, experiența tehnică și 
puterea dc efort a lui Vulc și 
Hâduț). Știința, o echipă mult 
întinerită, din care lipsesc prin
cipalele .piloane" de anul tre
cut — Ianoșiga șl Boboicennu 
— și-a ..punctat" cu precizie 
adversarul, i-a impus ritmul 
său dc joc. în care frații Ura. 
Șlurek și P. Gruber nu au 
dai iot ceea cc pot și ceea ce 
fim. .Arbitrii George Ioncscu și 
Roland Schmidt din Oradea .m 
condus cu competență și au
toritate

. V. T.

cesar să subliniem că de la 
scorul de 14—14 (în min. 51), 
galeria loca’.ă a explodat pen
tru prima dată, conducindu-și 
echipa la o victorie pe caro 
a meritat-o cu prisosință. De 
asemenea, trebuie să subli
niem și comportarea bună a 
portarului Bocănici în finalul 
partidei, care a prins cîteva 
mjpgi periculoase, contribuind 
substanțial la succesul echipei. 
Nu am înțeles însă vociferările 
și neliniștea continuă a profe
sorului Vasile Mărgulescu, ne
mulțumirile sonore la adresa 
arbitrilor, care au condus foar
te' bine partida.

Să credem totuși în echipa 
Știința Petroșani, în capacitatea 
și ’ talentul componenților săi, 
să sperăm că ei. ne vor oferi 
numai jocuri bune și victorii 
în meciurile următoare. Iubi
torii handbalului din Valea Jiu
lui susțin echipa Știința, dar 
nu doresc să troacă întotdea
una prin emoții pentru a o ve
dea învingătoare cu greu la un 
punct diferență. In meciul de 
duminică, golurile au fost în
scrise de Lupui 6 (5 din lovi
turi de la 7 metri), Fancsaly 5, 
Cosnia 2, Cioară și Popovici 
pentru Știința Petroșani. Niesz 
4. Lambrecht 4 (2 din lovituri 
dc la 7 metri), Constantinescu 
și Bittenbinder cile două, Schmidt 
R. și Esperschidt pentru Știința 
Lovrin. Ambele echipe au ra
tat cîte o lovitură de la 7 me
tri.

Victoria Științei Petroșani a- 
supra unei echipe de certă va- 
l^are este cît se poate de me
ritată și de muncită, ea tre
buind să constituie un bun su
port moral pentru meciurile 
viitoare.

Dumitru GHEONEA

In cartier, profiiind de zilele 

însorite ale toamnei.

MIERCURI 6 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1 : -6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
.știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9,30 Viața cărților; 10,00 Bu
letin dc Știri; 10,05 Itinerar

FLOAREA SOARELUI

Coproducție ita’o-sovietică, 
..Floarea soarelui" este fil
mul unei drame și al unor 
traume sufletești <e au fost 
atât de frecvente în a) doi
lea război mondial. Povestea 
tinerilor Giovanna și Antonio 
este verosimilă : după o foar
te scurtă lună de miere ce 
a urmat că .aloriei, Antonio 
pleacă pe front. Urmează, ani 
în șir, așteptarea Giovannci, 
o Penelopa a timpurilor noas

Combinatul chimic Făgăraș
ia 50 de ani de existenfă

(Urmare din pag. 1)

Integrat în fluxul oscendent 
al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, combi
natul chimic făgărășon o înche
iat primele 3 trimestre din c- 
cest an cu un bilonț bogat de 
reolizări. Colectivul combmatului 
a realizat sarcinile de plan sta
bilite pentru oceostă perioadă 
cu 9 zile mai devreme, reolîzind 
peste plan o producție globală 
in valoare de peste .0 000 000 
lei. In 9 luni au fost produse in 
plus 1 275 tone îngrășăminte cu 
azot, 340 tone mase plastice. 
572 tone diverse produse chi
mice. Trebuie apreciot si (aptul 
că militînd pentru creșteeo 
productivității muncii, folosi ea 
rațională o utilajului, fondului 
de timp și a materialelor colec
tivul combinatului a reușit in 8 
luni să asigure beneficii supli
mentare in valoare de aproape 
9 milioane lei.

Am vizitat recent ocest mare 
și modern combinat ol indus
triei noastre chimice. Discuțiile 
cu muncitorii săi destoinici, cu 
cadrele de ingineri si tehnicieni, 
cu activiștii de partid și de sin
dicat, «înl nu numoi utile dor 
și extrem de valomase. Repor
terul se întreabă, desigur, aflind 
moi întii principalei 'ezullole 
ale activității oolectivu'ui. care 
sînt căile urmate pentru o ajun
ge aici. Există, ‘oro îndoială, 
numeroase asemenea căi : noi 
ne vom opri, pe scurt, doar a- 
supra unora dintre ele. Ar me
rita, mai intii să spunem că in 
Combinatul chimic din Făgă'oș 
există o bogată activitate de 
cercetare științifică, care se 
desfășoară in strinsă egăturo 
cu producția, în scooul dezvol
tării ei. Conducerea combinatu
lui s-o preocupat in oermanență 
de dotorea laboratoarelor de 
cercetare cu aparatuă moder
nă, de cea mai înaltă tehnici
tate. o repartizat să lucreze în 
acest domeniu unii din cei moi 
valoroși specialist Așa se ‘ace 
că în domeniul cercetări' știin
țifice lucrează nemijlocit 18 ca
dre cu pregătire superioara, 
precum și numeroși tehnicieni,

înfăptuiri gospodărești
(Urmare din pag. 1) 

centralizate (beneficii peste 
plan). Din aceste fonduri a 
căror sumă se cifrează la 
1 500 OOd lei de la buget și 
350 000 Ici din beneficii peste 
plan s-au executat asfaltări de 
străzi și trotuare, canalizări, 
amenajarea a 2 hectare zone 
verzi, plantarea a 15 000 arbo
ri și arbuști ornamentali și 
multe alte lucrări gospodărești 
edilitare. Pentru a aprecia în
să la justa valoare tot ceea ce 
s-a făcut în acest domeniu e 
absolut necesar să vizitezi 
localitatea. Noile realizări ur

folcloric muzical; 10,30 Vreau 
să știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Muzică ușoară; 11,15 
Consultație juridică; 11,30 Al
bum coral; 12,00 Trei cintece 
de A'iorel Doboș; 12,10 Re
cital de operă; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,27 Cîntecui e 
pretutindeni; 14,00 Compozi
torul săplămînii; 14,35 Inter
pret de muzică populară; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
— 100 de legende românești;
15,30 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă; 

tre. pînă cînd pornește în 
căutarea ui cu o 'tenacitate 
izvorilă din dragoste și rc- 
mușcări. II descoperă pe An
tonio trăind în U.R.S.S., în 
urma unui șoc suferii în 
timpul războiului..

E intîlnirea tragică a doi 
oameni apropiați sufletește 
dar pe '••are îi despart 15 
ani și un război cu consecin
țe nefaste.

Filmul regizorului .Vittorio 

biologi, personal de pilotore. 
In strinsă colaborare cu secțiile 
productive, colectivele de cerce
tători ou reușit să realizeze un 
impresionant număr de epere 
din mase plastice core înlocu
iesc cu succes reperele din me
tal. Numai Jn ultimii oni au 
fost asimilate 250 asemenea 
repere necesare mtrepri'.acrilor 
din aproape toate romurile eco
nomiei naționale. Prin executa
rea din mase plastice a unor 
piese in greutate de la cîteva 
grame pină la 35 de kg bucata, 
se economisesc anual peste 
2 500 tone de metal. Merită, de 
asemeneo, scos in evidență un 
alt succes de prestigiu al cer
cetătorilor din combinat. Prin 
munca lor devotată și plină de 
răspundere ou reușit să pună 
!o punct metode de epurare o 
apei pe platforma Făgărașului. 
Prin fructificarea inteligenței 
românești s-a orevenii cheltui 
rea unor fonduri valutare pen
tru achiziționarea de licențe și 
instalații din sex-■ natale. In 
prezent se întocmește proiectul 
de execuție pent'u o mstoloție 
de epurare a apelor reziduale 
cu termen de punere în func
țiune în trimestrul I al anului 
1973. Pină la intrarea in^fjnc- 
țiune a acestei importante in
stalații, pentru diminuarea impu- 
rificării apelor reziduale evocu- 
ale din combinat, s-au întreprins 
o serie de acțiuni care vor asi
gura scăderea impurii' corii a 
pelor, în special de fenol și 
nitroderivați. Organizcjio de 
partid, sindicatul și organizația 
de tineret dezvoltă o asemeneo 
opinie în rindurile tutu-O'- sala
riaților. incit prin indep'inireo 
cu strictețe a obligațiilor de 
serviciu, orin resoectoreo tehno- 
looiilor cîe fabricație, atmosfe
ra și apele să fie tarile de po
luare.

Succesele obținute de colec
tivul combinatului sînt stiîns le
gate de activitatea comitetului 
de direcție ; modul cum acțio
nează acest organism de con
ducere colectivă este un model 
demn de urmat, 'n atenția co

banistice le intimpină iu tot 
pasul. Făurind prezentul, gos
podarii petrileni se gîndesc la 
viitor. Pentru ca in jnul viitor 
orașul să fie și mai frumos, 
s-a contractat cu l.A.S. Șura 
Mică material dendrolog.e în 
valoare de 70 000 ici, material 
ce urmează să fie plantat în 
această toamnă. Pregătiri in
tense pentru transformarea o- 
rașului într-un oraș grădină se 
fac și la sera sectorului I.G.C. 
din localitate, iar la consi’iul 
popular se lucrează intens 'a 
definitivarea planul'ii acțiuni
lor patriotice pentru anul vii
tor.

16,00 Radiojurnal; 16,15 Cin
tece și prelucrări corale; 16,30 
Melodii de Petru Mihăescu;
16,50 Publicitate; 17,00 Ante
na tinerelului; 17,30 Concert 
de muzică populară; 18,00 O- 
rele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Cintă Felician 
Fărcașu; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,50 
Melodii populare; 22,00 Ra
diojurnal; 22.30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

de Sica acumulează trei in
terpretări strălucite : Sophia 
Loren (Giovanna). Marcello 
M.islro'anni (.Antonio) și Lud
mila Savelieva (Mașa). .Floa
rea soarelui" este o demon
strație convingătoare și emo
ționantă privind consecințele 
dezastruoase ale războiului 
pe plan sentimental, intim — 
uman. Rulează la cinemato
graful „Republica" din Pe
troșani începind de mîine.

mitetului de direcție, au stat 
problemele majore ale activită
ții. Ele se referă Io diferite os- 
pecte legote de activitatea de 
investiții, de reolizarea ritmică 
□ planului de producție, export, 
asiguroreo, pregătirea și folo
sirea rațională a :adrelor, re
ducerea cheltuielilor aa a’oduc- 
ție etc. Materialele puse în 
dezbatere sini întocmite din 
timp, la realizarea lor fiind 
atrași, alături de specialiști și 
numeroși muncitori fruntași. Pri- 

■ mind din timp ostfel de rnote- 
riole. avind posibilitatea să stu
dieze temeinic realitățile, mem
brii comitetului participă octiv 
la dezbateri, ceea ce ajută la 
conturorea unor soluții optime 
pe plan tehnic și economic.

Dor, despre cite astfel de căi 
și metode nu s-or moi putec 
vorbi. Merită un capitol specia- 
să fie închinat muncii politico 
ideologice pentru ridicarea con
tinuă a conștiinței socialista 
Sub indrumoreo organizației Io' 
de partid, urmare firească a u- 
nci astfel de activități, oameni 
muncii din combinat dovedesc 
răspundere, spirit de inițiativă 
sacrificiu. Sint numeroase exem
plele care demonstrează că ca 
menii combinatului pun intere 
sele generale deasupro celo 
personale.

Ar - merita să vorbim pe lore 
despre preocuparea Dermanento 
oentru îmbunătățirea condițiilo1 
de muncă și viață ale soîarîați- 
lor ; comitetul de drecție și co
mitetul sindicatului se orcocupâ 
îndeaproape de realizarea an
gajamentelor reciproce prevăzu
te în contractul colectiv. Măsu
rile tehnico-organizatorice și de 
protecția muncii au fost reali
zate Io termenele stabilite in 
contract. Au fost rezolvate cu 
spir’rt de făsnundere problemele 
privind repartizarea spațiului 
locativ aprovizionarea cantinei 
cu alimente corespunrătoore ic 
creșa și grădinița de copii 
funcționează ireproșabil.

.La cei 50 de ani ai sc 
Combinatul chimic din Făgăraș 
se prezintă ca o unitate econo
mică puternică, cu un colectiv 
stabil și bine închegat.

T V
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18,00 Deschiderea emisiunii 
Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii

18,25 Mult e dulce și fru
moasă...

18.40 Soliști de muzică popu
lară : Maria Cornescu 
și Nelu Bălășoiu.

18,50 Confruntări. Avantajele 
și limitele specializării. 
Opinii ale unor cadre 
din întreprinderi și 
centrale industriale in 
legătură cu orientarea 
actuală a proceselor de 
specializare a producției 
in ramura construcțiilor 
de mașini.

19.10 Tragerea Pronoexprcs.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 Melodiile serii.. Prime 

audiții de muzică ușoa
ră român, ască cu or
chestra Sile Dinicu.

20.20 Telecinemateca : .Orez 
amar". Premieră pe 
țară.

22.00 Romanțe și cintece de 
petrecere.

22,15 Teleglob . Liban.
22.40 lnterpreți celebri, ro

luri celebre. Tenorul 
Di Stefano la Bucii 
rești.

22,55 Telejurnalul de noapie
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Dineu oferit de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, in cinstea unor șefi 
de delegații prezenți la lucrările O.N.U.
NEW YORK. 5 — Corespon

dentul Agerpres. Constantin A- 
lexandroaie. transmite. Minis
trul afacerilor externe ai Repu
blicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu. conducătorul de
legației țării noastre la actuala 
sesiune a O.N.U.. a oferit un 
dineu în cinstea unor șeii de 
delegații prezenți la lucrările 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Au participat Tun Haji Ab- 
dui Razak Bin Dato Hussein) 
prim-ministru și ministru dc 
externe al Malayeziel, prințesa

----♦----

Reuniunea 
Consiliului 

prezidențial 
al Federației 
Republicilor 

Arabe
CAIRO 5 (Agerpres). — La 

Cairo a avut loc prima reuniune 
a Consiliului prezidențial al 
proiectatei Federații a Republi
cilor Arabe, la care au parti
cipat președintele Republicii A- 
rabe a Egiptului, Anwar Sa
dat, președintele Siriei. Hafez 
Assad, și președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției 
din Libia. Moamer El Gedafi. 
In cursul întrunirii. Anwar Sa
dat a fost ales președinte al 
Federației Republicilor Arabe, 
informează agenția M. E. N„ 
citînd un comunicat al purtă
torului de cuvînt al Consiliului 
Prezidențial. Hussein El Shafei, 
vicepreședintele Egiptului.

Potrivit comunicatului, șefii 
celor trei state arabe au exa
minat’ apoi situația politică și 
militară din Orientul Apropiat.

---- ♦----

H. Kissinger 
va face o vizită 

la Pekin
PEKIN 5 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China 
Nouă, guvernul R.P. Chineze și 
guvernul S.U.A. au căzut de a- 
cord ca dr. Henri Kissinger să 
facă o vizită la Pekin, spre 
sfirșitul lunii octombrie, pentru 
a avea convorbiri cu guvernul 
chinez în vederea aranjamente
lor concrete pentru vizita pre
ședintelui Nixon în China.

Ashraf Pahlavi, șefa delegației 
Iranului la actuala sesiune a 
Xdunării Generale a O.N.U., mi
niștrii de externe ai Belgiei — 
Pierre Harmel, Cehoslovaciei — 
Jan Marko. Filiplnelor — Cur
ios Romulo. Irlandei — Patrick 
Hillery. Republicii Malgașe—Jac
ques Rabemananjara. Marocu
lui — Abdellatif Filah. Mon
goliei — Ludonghiin Rincln, 
Poloniei — Ștefan Jedrychow- 
ski, Ungariei — Janos Peter, 
subsecretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Greciei. 
Christos Xanthopoulos-Palamas. 
reprezentanții permanenți pe 
lingă Națiunile Unite ai Bulga
riei — Ghero Grozev. Malayc- 
ziei — II, M. Zacharia. Suediei 
— Olof Rydbeck. Zambiei — 
Vernon Johnson.

Au participat, de asemenea, 
membri ai delegației Române.

Dineul a prilejuit un schimb 
de păreri între cei prezenți a- 
supra unor probleme internațio
nale majore, unele dintre ele 
aflîndu-se înscrise pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

★

NAȚIUNILE UNITE 5 (.Ager
pres). — Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România. Corneliu Mănescu, a

avut in cursul zilei dc luni în
trevederi cu Aldo Moro, minis
trul de externe al Italici, con
ducătorul delegației italiene la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U., și, respectiv, cu Abdel- 
latif Filali, ministru] de externe 
al Marocului, șeful delegației 
țării sale la actuala sesiune.

In cursul celor două între
vederi. au fost examinate o se
rie de probleme aflate pe or
dinea de zi a sesiunii, precum 
și alte probleme Internaționale 
de interes comun și au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor 
dintre România și ceh? două 
țări.

★

NAȚIUNILE UNITE 5 (Ager
pres). — La 5 octombrie, mi
nistrul de externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a avut 
o întrevedere cu Juan Antonio 
Tack, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Panama, șe
ful delegației panameze la ac
tuala sesiune a Adunării Ge
nerale.

Cu acest ' prilej, cei doi mi
niștri de externe au procedat 
la un schimb de scrisori prin 
care au consacrat în mod ofi
cial hotărîrea guvernului român 
și guvernului panamez de a sta
bili relații diplomatice între 
cele două țări.

In luna august 1971 osta
șii Armatei de Eliberare din 
Vietnamul de sud au inițiat 
o serie de atacuri asupra 
bazelor inamice, ucigînd 1 620 
de inamici și capturînd pri
zonieri. De asemenea au do- 
borît 41 avioane și au dis
trus circa 60 de vehicule mi
litare etc., toate în partea 
nordică a regiunii Quang 
Tri.

In foto : Soldați ai Arma
tei de Eliberare atacînd un 
tanc inamic.

g BONN. In orașul vest-ger- 
man Frankfurt pe Main a a- 
vut loc o demonstrație de pro
test împotriva creșterii neîn
trerupte a costului chiriilor, la 
care au participat cîteva mii 
de locuitori.

• PARIS. împăratul Japo
niei. Hirohito, și-a încheiat 
marți vizita oficială în Franța. 
In cursu] șederii la Paris, su
veranul japonez a conferit cu 
președintele Georges Pompidou 
și alte oficialități franceze.

In cursul aceleiași zile, Hiro
hito a sosit la Londra, într-o 
vizită oficială de trej zile.

> BONN. Conducerea Orga
nizației vest-germane Uniunea 
germană a păcii a relevat, în 
cadrul unei ședințe recente, ne
cesitatea de a se depune noi 
eforturi în vederea convocării 
Conferinței general-curopene în 
problemele securității, precum 
și în direcția ratificării acordu
rilor încheiate de R. F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și Po
lonia.

In cadrul aceleiași ședințe, a 
fost adoptată o rezoluție în care 
se cere ca «în interesul păcii 
să fie asigurată primirea în Or
ganizația Națiunilor Unite a 
Republicii Democrate Germane 
și a Republicii Federale a Ger
maniei*.

£> TOKIO Aproximativ 20 000 
de muncitori și studenți au 
organizat la Tokio un miting 
de protest împotriva condițiilor 
de retrocedare a Insulei Oki
nawa. Participanții au subli
niat că acordul permite menți
nerea pe teritoriul japonez, in
clusiv în Okinawa, a armelor 
nucleare. Mitinguri și demon
strații similare au avut loc și 
în alte localități japoneze, prin
tre care Uji, Fukuchiyama și 
Maizuru. Acordul privind retro
cedarea Okinawei către Japo
nia urmează să fie dezbătut de 
Dietă, spre a fi ratificat în 
cursul acestei luni.

Flux maritim neobișnuit
TOKIO 5 (Agerpres). — 

Pe litoralul vestic al Japo
niei au continuat să aibă loc 
creșteri neobișnuite — cu 
20-30 centimetri peste nive
lul normal — ale fluxului 
maritim. O parte din specia
liștii consultați au exprimat 
opinia că acest fenomen este 
provocat de o deviere a cu
noscutului curent cald Ku-

rosiwo de la traseul normal. 
Se presupune că una dintre 
ramificațiile curentului s-a 
apropiat de litoral, în timp 
ce altă ramificație s-a abă
tut, din motive necunoscute, 
într-o direcție contrară celei 
obișnuite. Serviciile meteoro
logice nipone consideră că 
nivelul ridicat al fluxului se 
va mai menține timp de cîte
va zile.

CARACAS. Consulul do
minican la Caracas, Thelma 
Frias, a fost expulzat de auto
ritățile venezuelene deoarece a 
simulat o răpire pentru a in
tra în posesia unei importante 
sume de bani. Dosarul anchetei 
efectuate de poliție privind ca
zul în speță a fost trimis pro
curaturii din Santo Domingo.

ALGER. Marți, au înce
put convorbirile dintre Houari 
Boumediene, președintele Con
siliului Revoluției, președintele 
Consiliului de Miniștri a] Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare, și Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care se află 
într-o vizită oficială în Algeria.

® BELF/XST. Un post mili
tar britanic din Belfast a fost 
atacat luni după-amiază. ln ur
ma exploziei unei bombe, zece 
militari au fost răniți, dintre 
care unul a decedat în timp ce 
era transportat la spital. Este 
cel de-al 27-lea militar britanic 
ucis în acțiuni de stradă în 
Belfast de la începutul acestui 
an.

Ca urmare, situația din Ulster 
s-a înrăutățit din nou,

@ TOKIO. In întreprinde
rile industriale japoneze se 
menține un nivel ridicat al ac
cidentelor de muncă provocate 
de lipsa unor măsuri adecvate 
pe linia protecției muncii. Nu
mai în intervalul aprilie 1970 — 
martie 1971, peste 1700 000 de 
muncitori japonezi au fost vic
timele unor accidente de mun
că, 6 000 dintre acestea fiind 
mortale.

• KINSHASA. Justin Bom- 
boko, fost ministru de externe, 
și Victor Nendaka, fost minis
tru de finanțe, au fost arestați 
sub acuzația de a fi organizat 
un complot urmărind asasina
rea șefului statului congolez, 
relatează agențiile Reuter și 
France Presse, citînd postul de 
radio Kinshasa. Printre persoa
nele implicate în această acțiu
ne figurează și generalul de 
armată Bangala, care> a deținut 
funcția de guvernator al ora
șului Kinshasa. După încheierea 
cercetărilor, persoanele arestate 
vor fi deferite justiției.

< WASHINGTON. Președin
tele Nixon a hotărît invocarea 
legii Taft-Hartley împotriva 
grevei docherilor, declarată în 
semn de protest față de refuzul 
patronatului de a satisface re
vendicările lor legitime. El ur
mează să se adreseze Ministe
rului Justiției pentru a-i obli
ga pe docherii celor 24 de por
turi ale Pacificului să reia lu
crul în cursul următoarelor 24 
de ore.

Vizita lui N. Podgornîi 
la Hanoi

Relațiile economice
ale R. 0. Germane cu alte state

HANOI 5 (Agerpres). La Ha
noi, anunță agenția V.N.A., au 
avut luc convorbiri între delega
ția R.D. Vietnam, condusă de 
Le Duan, prim-secretar al C.G. 
a] Partidului ceior ce Muncesc 
din Vietnam, și delegația so
vietică condusă de Nikolai Pod- 
gornî., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., pre

ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Cu prilejul vizitei în R. D. 
Vietnam a delegației de partid 
și guvernamentale sovietice, în 
sala Adunării Naționale a avut 
loc un miting, la care au ros
tit cuvînlări Le Duan și Nikolai 
Padgornîi.

ROMA 5 (Agerpres). — Ek- 
hart Pipow, șeful reprezentan- 
ției comerciale a R.D. Germane 
în Italia, a relevat, în cadru) 
unei întîlniri avute la Roma cu 
ziariștii italieni, că, în prezent, 
țara sa întreține relații econo
mice cu peste 100 de state. 
Volumul total al comerțului 
exterior al R.D. Germane —

a spus el — se cifru, în 1970 
la aproximativ 40 miliarde
mărci. Pipow a arătat, în con- 
text, că „R.D.G. consideră',
dezvoltarea în continuare „ a 
relațiilor economice cu țările . 
capitaliste drept o contribu
ție importantă la înfăptuirea 
principiului coexistenței pașnice' 
a statelor cu sisteme sociale 
diferite".

LUCRĂRILE CONFERINȚEI ANUALE 
A PARTIDULUI LABURIST

LONDRA 5. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : In cea de-a doua zi 
a lucrărilor Conferinței anuale 
a Partidului laburist, care are 
Ioc la Brighton, a luat cuvîntul 
liderul partidului, Harold Wil
son, care a menționat „daunele 
provocate economici britanice 
în cele 16 luni de guvernare 
conservatoare".

Vorbitorul a criticat, în pri

mul rînd, creșterea șomajului, 
care afectează peste un mi
lion de britanici. „In Scoția .și 
Țara Galilor, în Nord, în Mid- 
dlandul de vest .și în nord-vest 
— a continuat Wilson — numă
rul șomerilor depășește 6 la 
sută din populația activă". Li
derul laburist s-a referit, de a- 
semenea, la „fenomenele de 
stagnare a economiei — fali
mentul unor întreprinderi, ra

muri întregi ale industriei care 
lucrează doar cu 60—65 la sută 
din capacitățile lor". In con
tinuare, el a menționat că ni
velul de trai al celor ce mun
cesc se reduce treptat prin creș
terea prețurilor la toate pro
dusele, sporirea chiriilor, a 
cheltuielilor pentru întreținerea 
copiilor în școli.

In .ședința de marii, numeroși 
delegați au condamnat legea

inițială de guvern privind sin
dicatele care, după cum s-a 
subliniat, „lovește în interesele 
și drepturile fundamentale ale 
celor ce muncesc". Jak Jones, 
secretar general al sindicatului 
muncitorilor din transporturi și 
al muncitorilor necalificați, a 
declarat că „sindicalele britani
ce pu vor accepta niciodată a- 
ccastă lege" și că „vor lupta cu 
toate forțele împotriva ei".

Polita S.U.fl. în Asia de sM 
«M de niwiji 

rai anin
Nici o justificare

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Intr-un interviu televizat, Jonh 
Lindsay, primarul orașului New 
York, a declarat că „trebuie 
să i se pună capăt cît mai ur
gent războiului din Vietnam. 
Statele Unite ar fi trebuit sa 
facă aceasta. Pentru vărsarea 
de sînge care are loc în Asia 
de sud-est nu există nici o 
justificare1*. In continuarea in
terviului John Lindsay a cerut 
să se procedeze la o reducere 
considerabilă a cheltuielilor mi
litare ale S.U.A., iar fondurile 
astfel eliberate să fie folosite 
pentru rezolvarea problemelor 
interne cu caracter social.

Nemulțumire 
crescîndă

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Statele Unite continuă să 
ascundă opiniei publice ameri
cane proporțiile implicării lor 
în războiul din Laos, a decla
rat senatorul democrat Stuart 
Symington. In ultimul deceniu, 
a arătat vorbitorul, cheltuielile 
militare ale S.U.A., pentru du
cerea acestui război, au crescut 
de aproape nouă ori. ajungînd 
în prezent la 420 milioane do
lari anual.

Declarațiile senatorului Sym

ington, apreciază observatorii 
politici, reflectă nemulțumirea 
crescîndă in cadrul Congresu
lui american față de politica 
administrației în Asia de sud- 
est. Agențiile de presă infor
mează că senatorul Case a a- 
nunțat că va prezenta un pro
iect privind reducerea conside
rabilă a personalului militar 
american din Cambodgia.

Prelungirea 

războiului 
va avea 

consecințe 

negative
WASHINGTON 5 (Agerpres). 

— „Pacea în Vietnamul de sud 
nu poate fi instaurată atît timp 
cît se vor afla acolo trupele 
Statelor Unite" — a declarat 
senatorul american George 
Aiken. Senatorul a apreciat. în 
continuare, că prelungirea răz
boiului din Vietnam va avea o 
influență negativă asupra situa
ției Partidului republican în a- 
legerile din anul viitor și a 
relevat că un număr tot mai 
mare de senatori, inclusiv re
publicani, condamnă actuala 
politică dusă de S.U.A. în Asia 
de sud-est.

Stabilirea de relații 
diplomatice între

R.S. Cehoslovacă și Malayezia
PRAGA 5 (Agerpres). — Guvernele R. S. Cehoslovace și 

Malayeziei au hotărît să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă. In adoptarea acestei hotărîri, relevă 
agenția CTK, părțile au dat curs dorinței de a dezvolta 
legăturile prietenești reciproc avantajoase dintre cele două 
țări.

DIN ȚĂRILE 

SOCIALISTE
® Exportul bulgar de „inteligență tehnică"

Dezvoltarea producției industriale bulgare, ca și efor 
t’irile dc introducere a tehnicii noi. la nivelul cerințelor 
mondiale actuale, au determinat, totodată, înscrierea R. P. 
Bulgaria în circuitul comerțului internațional cu licențe și 
patente — informa, recent, agenția BTA.

Schimburile tchnico-științifice nerambursabile cu o se 
ric dc țări socialiste permit Bulgariei să economisească 
mijloace materiale și valutare, să-și modernizeze produc
ția, să pună în valoare resurse suplimentare pentru lărgirea 
exportului sân dc mărfuri. In același timp, aplicarea noi
lor măsuri pentru asigurarea progresului economic multi
lateral a creat condiții șl mai favorabile pentru intensifi
carea schimburilor tchnico-științifice și cu alte țări partici
pante la comerțul internațional cu ,inteligență tehnică". 
Cumpărind licențe și patente dc la o seric dc firme cu
noscute pc plan internațional. Bulgaria a pus bazele fa
bricării unor noi produse. In același timp, progresul teh- 
nico-știlnțific. evident în toate ramurile economice, a fă
cut posibilă trOcerca la exportul primelor invenții, patente 
și licențe bulgare Agenția BTA amintește în această ordine 
dc idei achiziționarea de către reputate firme din Italia 
Japonia, S.U.A., R. F. a Germaniei a unor licențe bulgare, 
precum «i interesul dc care s-au bucurat o scrie de invenții 
naționale pe piața mondială a licențelor și patentelor.

® Succesele industriei locale din provincia Sansi
Industria locală din provincia Sansi — situată în partea 

de nord a R. P Chineze — a înregistrat în ultima vreme 
succese importante

Peste I 800 de unități de producție acoperă azi necesi
tățile provinciei, rcalizînd o largă gamă dc produse, de la 
cărbune și minereuri de fier la generatoare de înaltă ten
siune, de la materiale de construcție și îngrășăminte chi
mice la diverse bunuri de larg consum.

Dezvoltarea industriei locale a luat și forma concretă 
a construirii de noi obiective. Astfel, sprijinindu-se pe re
sursele proprii, localnicii au reușit să deschidă noi mine 
de fier, să construiască mai multe fabrici de îngrășăminte 
chimice, precum și o fabrică de ciment cu o capacitate a- 
nuală dc 30 000 tone.

Venind în sprijinul agriculturii. Industria locală a dotat 
regiunea cu peste 573 000 de mașini agricole și instalații 
pentru toate operațiunile muncii cîmpuhii. Aceasta a de
terminat creșterea procentului de mecanizare a lucrărilor 
agricole și irigarea unor întinse suprafețe "'iMivabi'e.

® Flota cubaneză de pescuit
Capacitatea fiolei cubaneze de pescuit a sporit prin 

recenta lansare la apă a încă trei traulere moderne, avînd 
un deplasament de 5 850 tone fiecare. Caracteristic pentru 
noul tip de nave este faptul că acestea pot rămîne în lar
gul oceanului cu pește la bord timp de un an de zile. -Re
colta14 zilnică este în întregime prelucrată pe navă : peștele 
este transformat în fileuri, conservat in recipientele frigori
fice instalate pc vas, „deșeurile" fiind folosite pentru ex
tragerea unturii și fabricarea făinei de pește, larg utilizată 
ca furaj în zootehnie.

Producția anuală a acestui tip de trauler se cifrează la 
peste 6 000 tone de pește prelucrat. Noile nave sînt dotate, 
de asemenea, cu mijloace tehnice moderne pentru detec
tarea bancurilor de pește și pentru măsurarea cantității de 
pește capturat în năvoade.

• Excavator gigant pentru carierele de cărbune
La Uzina constructoare de mașini din orașul Novokra- 

matorsk, din Kazahștan, a fost creat un excavator gigant 
destinat carierei de cărbune Irtîș, unde se vor extrage 45 
milioane tone combustibil anual.

Spre deosebire de alte mașini similare, noul excavator 
este adaptat lucrărilor în exploatări carbonifere la zL El 
are 16 cupe, capabile să excaveze 80 de tone pe minut, fără 
o explozie prealabilă a rocii. Mașina poate tăia trepte cu 
o lățime de 110 metri și înalte de 30 metri. Ea înlocuiește 
munca a zeci de excavatoare cu o singură cupă și este di
rijată de la un- panou de comandă de un sineur mecanic.

• Calculator electronic 
destinat asistenței sanitare

Primul calculator electronic utilizat în domeniul asis
tenței sanitare din R.D.G. a intrat în funcțiune la Academia 
medicală din Dresda. Calculatorul va prelucra automat in
formațiile zilnice referitoare la starea sănătății pacienților, 
eliberînd astfel cadrele medicale de o serie de sarcini pre
gătitoare și 
mai mare
vilor.

permițîndu-le să se concentreze într-o măsură 
asupra diagnosticului și tratamentului bolna-

• Nouă fabrică de covoare
In orașul iugoslav Zrenianin a fost dată în funcțiune o 

nouă fabrică pentru țesutul covoarelor. Construită pe baza 
unor soluții tehnologice dintre cele mai moderne, fabrica va 
produce anual circa 1 500 000 metri pătrați de covoare, ceea 
ce reprezintă 60 la sută din întreaga producție de covoare 
a Iugoslaviei.

Pentru ridicarea noului obiectiv industrial a fost alo
cată suma de 80 milioane dinari.

Creșterea accidentelor de 
muncă în K. F. a Germaniei

BONN 5 (Agerpres). — In 
prima jumătate a anului 
1971, numărul accidentelor 
de muncă în R. F. a Ger
maniei a fost mul: .nai ridi
cat față de aceeași perioadă 
a anului trecut, comunică 
Ministerul Muncii vest-ger- 
man. In R. F. a Germaniei,

2 167 muncitori și-au pierdut 
viața în urma accidentelor 
de muncă numai in primele 
șase luni ale acestui an. ceea 
ce reprezintă o creștere de 
peste 10 procente față de 
numărul de 1 966 accidentări 
în anu) 1970.

Criza dolarului a determinat 
măsuri de ordin financiar și in 
Japonia unde s-a instituit 
cursul fluctuant al yen-ului 
fncepînd din 28 august. Măsu
ra a adus perturbări in viața 
cotidiană a cetățenilor japo
nezi.

In foto : La un restaurant in 
care se vindea un fel de mîn- 
carc ..Biftec de 1 dolar" patro
nul a instalat un tabel cu 
cursul zilnic al yen-ului față de 
dolar.

Greva 
de la 

metroul 
Parisului

PARIS 5 (Agerpres). — 
Marți dimineața, prin de 
clanșarea grevei conducători
lor de la metroul parizian, 
transportul subteran în capi
tala franceză a fost paralizat 
complet. Greviștii revendică 
îmbunătățirea sistemului de 
salarizare.

Agenția France Presse 
scrie că greva de la metro 
ar putea fi semnalul declan
șării unei vaste mișcări re
vendicative în cadrul ser
viciilor publice 'lin Franța. 
Deocamdată, mai sint în 
grevă lucrătorii de la aero
porturile Orly și Le Bour
get. ..O serie de sondaje . — 
arată agenția citată — au in
dicat că în rîndul muncitori
lor prevalează un sentiment 
de îngrijorare ca urmare a 
perspectivei de încetinire a 
activității economice, deci de 
agravare a șomajului pe 
care criza monetară occiden
tală o face tot mai probabi
la''.
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