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Ședința Comitetului Executiv

al C.C al P.C.R.
In ziua de 14 decembrie 1971 a a- 

vut loc ședința Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ccaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai unor organe cen
trale.

Comitetul Executiv a examinat pla
nul de dezvoltare economică și socială 
a Republicii Socialiste România pc 
anul 1972, actualizat pe baza propu
nerilor rezultate în urma analizelor 
care au avut loc în întreprinderi, cen
trale economice și ministere, precum 
și proiectul bugetului de stat pe anul 
1972. Comitetul Executiv

propunerile de îmbunătățire a planu
lui pc anul 1972 și proiectul bugetu
lui de stat și a hotărît să fie supuse 
dezbaterii Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului.

In continuare, a fost examinat pro
iectul de hotărîre cu privire la acti
vitatea organelor și organizațiilor de 
partid în înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului, care urmează să fie su
pusă dezbaterii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului. Comitetul Exe
cutiv a mai aprobat principalii indica
tori tehnico-cconomici ai unor lucrări 
de investiții prevăzute a fi puse în 
funcțiune în actualul cincinal și a re
zolvat probleme ale activității curente.
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ANUL XXVIII Nr. G 881

Mă ollu in odincul 
Livezeni, in plină deschidere, 
lingă ramificația intre goleria 
dubla de legătură puț. aeroj 
2 - puț auxiliar est și galeria 
diogonolă estică. Luasem loc 
pe un tronson de tub de ae
roj. eu la un copot și Ion 
Mihalceo Io celălalt capăt. Cu 
un fragment de cretă abia gă
sită în fundul unui buzunor, 
tinârul tehnician topogrof mi-o 
schițat „Io minut" configura
ția viitoarelor lucrări miniere, 
o fronturilor de lucru de unde, 
către finele anului 1972, vor fi 

recote „diomontele ne-

obatajul din blo- 
vo intra primul 

o fi fron-

tul lung al blocului II, aici...
Cit de palpabil era acest 

va fi, cită substanță conținea 
de data aceasta odverbul 
aici... Dincolo de certitudine, 
nutrind-o și ingrijind-o, exista 
colectivul, capacitatea și pu
terea lui de dăruire, capabile 
să dea viață planurilor, visu
rilor îndrăznețe...

Alături de noi chiar, mun
cește schimbul lui Costache 
Poroșniuc, din cadrul brigăzii 
conduse de încercatul și tena
cele Augustin Demeter, cel care 
acum cițiva ani a realizat, cu 
ortacii, intr-o lună, peste 250 
metri de înaintare la E. M. 
Dîlja, intr-o galerie dublă... 
Acum, la orizontul 475, ei rea
lizează galeria diagonală esti
că din arhitectura minei. La o- 
rizontul aflat cu 100 de metri 
deasupra lor, brigada lui Du
mitru Gliga execută un obiec
tiv similar. Pentru circuitul pu
țului de oeraj nr. 2, de la ni
velul care ne găsim, s-cu pla
sat ortacii lui Gheorghe Meiuș, 
iar la lărgirea și betonarea go- 
leriei de legătură^intre puțul 
omintit și puțul auxiliar est 
brigăzile conduse de Mihai 
Tira și Ion Mare, Puțul de a- 
eraj nr. 1 il sapă Nicolae 
Bartha, împreună cu colectivul 
lui de muncă. La cota 211 
mineresc oamenii îndrumați 
de brigodierul Haralambie Ne
grea, la o importantă galerie 
de legătură...

lată oomenii care constru
iesc, mina ! In lunile următoa
re, frontul de lucru al puțului 
de oeraj nr. 1 va cobori tot 
mai către adincuri... In tri
mestrul II 1972 va începe să
parea galeriei siloz tampon 
pentru cărbune la puțul prin
cipal, la cota 275, și, tot cam 
pe atunci, oamenii minei vor 
porni să realizeze galerio ben
zii transportoare de Io ori
zontul 280, magistrola pentru 
steril și magislralo pentru căr-
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in transportul subteran
trebuie schimbat... macazul!

irșia energiei.

Numirea 
noului ambasador 

al Republicii 
Socialiste România 

în Republica 
Populară Albania

Prin decret al Consiliului dc 
Stat, tovarășul Ion Stoian a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară Al
bania, în locul tovarășului Ma- 
nole Bodnaraș, care a fost re
chemat în centrala Ministcru 
lui Afacerilor Externe.

ale organelor și organizațiilor 
factoride partid 

dinamizatori ai activității

Sub nivelul

Vineri, 10 decembrie a. c. A 
cineea zi de experimentare a 
programului de lucru redus la 
fronturile de lucru din sublc- 
ran. Ne găsim la finele schim
bului I... Atit raionul 1, cit și 
2, din cadrul sectorului I al 
minei Dîlja, pot raporta orice 
altceva numai realizarea preli
minarului nu...

Maistrul Mircea Ilclgiu, raio
nul 1 : „...Nu nc-a lipsit nimic 
ca să ne îndeplinim sarcinile 
de plan pe acest schimb... Am 
lăsat cărbune pușcat și va re
cupera schimbul II... (s.n.).

Maistrul Dumitru Bclchuț. 
raionul 2 : „Puteam să dăm... 
Se va recupera, dacă forțează 
schimburile celelalte..." (s.n.).

Atunci, care sint cauzele că 
la suprafață au ajuns mai pu
ține vagonete cu cărbune decit 
era planificat ?

Una: transportul defectuos. 
Nici asigurarea la timp a va- 
gonetelor goale, necesare, nici 
încărcarea ritmică, și nici ex
pedierea normală de la punc
tele respective din subteran, 
către ziuă, a vagonetclor pline.

A doua, legată de prima : 
defecțiunile de pc traseu, și 
anume, locomotive nerevizuite 
ca lumea, care te lasă in pană 
cînd ți-e... lumea mai dragă, 
cale ferată șubredă...

Dar, am întreba noi, nu de 
maiștri depinde ca transportul 
să se facă așa cum trebuie, nu 
ei trebuie să se îngrijească dc 
buna stare a căii ferate subte
rane ? „Totul se putea remedia 
în schimbul I. Dar n-au exis
tat interesul, răspunderea din 
partea maistrului..." (ing. Nis- 
tor Ciută, șeful sectorului I). 
Intr-adevăr, nu numai că nu 
s-a făcut nimic pentru aduce
rea la o stare firească, nor
mală, a traseului, dar nici mă
car n-a fost pus la curent mais
trul principal Carol Erwin 
Laszlo cu deranjamentele exis
tente, deși se știa că acesta 
venise cu mult timp înainte 
de a intra în schimbul II. Ori
cum. atragem atenția că nu e 
de fel echitabil ca tu, care nu-ți 
faci pe deplin datoria ii 
l>ul tău, să pretinzi 
schimburi 
cupereze 
urmă...

Maistrul 
donatorul

schimbul I, motivează că ar fi 
fost in... criză de timp, 
avut cind să dea toate .plinele" 
afară. Dar nu s-ar fi putut să 
se formeze garnituri mai mici 
care să transporte in continuu 
producția, chiar dacă s-a dat 
cărbune mai tirziu de la fron
turi ?

Supraveghetorul de la trans
port, Mihai Vcsa, întrebat dacă 
c mulțumii dc situația ca a- 
tare, a răspuns că „e și normal 
că nu !" Sigur că nu-i normal

n-<

să se realizeze doar cu ceva 
peste jumătatea preliminarului, 
și nici normal ca să sc pe
treacă atîtea defecțiuni și ne
reguli pe traseu. Normal ar fi 
fost ca și dînsul și suprave
ghetorul Dumitru Țacea, și toi 
ceilalți care răspund dc „pul- .... . .... f.

să
sul" transportului, să sc 
străduit ca toate lucrurile 
decurgă... normal.

Maistrul Petre Taraș, de 
sectorul II, s-a plîns că la 
fără un sfert s-a defectat sin
gurul Diesel în lucru, în blo
cul III, că de asta nu s-a în
cărcat cit trebuia... Supraveghe
torul Vesa afirmă că maistrul 
a avut „goale" nefolositc... Da
că un al treilea vinovat nu 
poate fi găsit nici cu lumina
rea aprinsă, s-ar cuveni ca eei 
doi... parteneri să cadă de a- 
cord să schimbe... macazul, 
să-și facă datoria, adică să re
glementeze grabnic și eficient

treburile transportului 
„merge și bine, merge și rău", 
cum se exprima cineva. Și care 
trebuie să meargă numai bine !

Pentru ca abatajele să nu 
aștepte după vagonete goale, 
iar „plinele" să nu întîrzic în 
mod păgubitor, pe galerii, este, 
prin urmare, necesar să se re
glementeze unele stări necores
punzătoare din transportul sub
teran al minei Dîlja.

In primul rind. să fie pus.la 
punct întreg circuitul, sâ se 
curețe linia, să se facă in așa 
fel incit inaca/ele să funcțio
neze. Să se execute o revizie 
atentă, responsabilă a tuturor 
locomotivelor din dotare. Va 
trebui să se completeze parcul 
de vagonete din zona stratului 
5. Se revendică și o dirijare 
mai rațională a vagonetclor 
goale pe orizonturi. Este nece
sar să se dea curs acțiunii de 
completare la parcul de loco
motive cu însoțitori dc tren și 
cu frinarii instruiți cit mai a- 
decvat, problemă ncsoluționată 
încă la toate punctele de lucru.

In al doilea rind, o dată cu 
străduința dc a-și elimina ca
rențele din propria activitate, 
se impune ca factorii răspun
zători de mersul producției și 
al transportului să manifeste 
mai multă preocupare, atit 
pentru a instrui personalul din 
subordine, cit și pentru a-1 de
termina să se achite cu con
știinciozitate de sarcinile cc-i 
revin. Nu au fost rare cazu
rile cînd mecanicii s-au aflat 
în dezordine și, în loc să-și va
dă dc locomotive, stăteau 
păsători la taifas, 
fost găsiți gata să 
prafață înainte de 
schimbului. Chiar 
care a premers 
noastră la unitatea

Conform unei tradiții sta
tornicite, in ultima lună a 
fiecărui an calendaristic, in 
toate localitățile Văii Jiului 
se sărbătorește trecerea tine
rilor ce au împlinit 18 ani 
în rîndurile cetățenilor ma
jori. Comitetul municipal 
I .T.C., comitetele orășenești 
și cele din unitățile econo
mice și din școli, au eșalo
nat sărbătorirea majoratului 
pe durata a mai multor zile

ȘTIINȚE SOCIALE — 
centre vii ale activității

înfăptuirea programului dc 
educație comunistă adoptat dc 
plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie a. c. 
reclamă utilizarea unor forme 
și metode dinamice pentru am
plificarea activității ideologice 
de formare și ridicare a con
științei socialiste a celor ce 
muncesc, pentru informarea o- 
perativă și sistematică atit a 
activului din domeniul propa
gandei cit și a membrilor de
part id, a tuturor oamenilor 
muncii asupra sarcinilor prin
cipale ce rezultă din docu
mentele de partid, asupra pro
blemelor concrete de la locul

lor de muncă, asupra tot ceea 
ce intervine nou in viața noas
tră social-economică.

Intre măsurile preconizate în 
acest sens se numără și con
stituirea cabinetelor pentru ști
ințe sociale și răspîndirea cu
noștințelor științifice, iar în ca
drul lor a punctelor de infor
mare și documentare, concepu
te ca instrumente eficace ale 
propagandei de partid,

ne- 
Altcori, au 
iasă la su- 
terminarea 
în noaptea 
incursiunea 
respectivă,

Joi 16 decembrie, spre e- 
xemplu, elevii școlilor profe
sionale din Petroșani (școala 
comercială și școala profe
sională din cadrul Grupului 
școlar minier Petroșani) vor 
fi din nou împreună în mo
mentele emoționante ale pro
movării in rîndurile majori
lor. luminarea diplomelor de 
cetățeni majori precum și 
primirea felicitărilor va avea 
loc la Casa de cultură din 
Petroșani într-o ambianță 
festivă. In continuare, orga
nizatorii dedică sărbătoriților 
o scară cultural-distractivă.

In aceeași zi, acțiuni simi
lare vor avea loc și in ora
șele Lupcni și Uricani, iar 
simbătă după-amiază comite
tul orășenesc U.T.C. Vulcan 
va oferi, de 
cadru festiv 
lorirea majoratului unui ma
re număr de tineri care îm
plinesc 18 ani.

li aruncasem o vorbă, așa, 
intr-o doară, știam că nu-mi 
va putea răspunde și prompt 
și exact. II întrebasem, adică, 
dacă mai ține, cumva, soco
teala kilometrilor de drumuri 
tăiate sub pămint, către iz
voarele „diamantelor negre"...

Surprinderea ii scăpase in
tr-un șuier printre buzele sub
țiri, încrețiturile frunții se 
strînseseră înspre rădăcina 
sprincenelor, ceea ce-i accen
tua curba ușor acvilină a na
sului, pupilele scăzuseră brusc 
de lumina care ii invadase iri- 
șii albaștri.
- Ptiu, aoleu... Asta 

mai ști...
... Stăm pe o scindură, lingă 

front, aici, la 13 metri sub 
nivelul mării și am răgazul să-l 
privesc in liniște, preț de citeva 
clipe, pe Petru Tătar minerul 
șef de brigadă care munceș
te de peste 20 de ani la a- 
ceeași mină - Petrila, la a- 
celași sector - XI investiții. 
Pe un om nu-l cunoști cit ai 
bate din palme, nu-l pătrunzi 
atit de lesne, iar in cazul in
terlocutorului meu, întreprinde
rea se dovedește, cu adevărat, 
temerară. Căci despre Petru 
Tătar se emit opinii contradic
torii. Unii spun că-i de invidiat, 
pur și simplu, că nu se știe 
cum se face că nici un ortac 
nu vrea să plece de la el, 
că mai bine „să te lași la va
tră" decit să nu mai fi lingă 
nea Petru. Alții au o altă pă
rere, cică ar purta intr-insul și 
un zăcămint de viclenie și de 
răutate „ei zic că is țigan 
mare, că is rău de gură, da 
eu ce-am in gușă am și pe 
virful limbii..."

Deh ! O fi și o leacă de 
viclenie in firea lui și o mai 
vărsa și cite-un pic de fiere 
din cind in cind, și praful de 
piatră o strica nițel, știți, însă, 
rău cu rău, dar mai rău fără 
rău... Pilda inserată este inten
ționat aspră, apropiind-o de 
numele acestui om, trag nă
dejde c-o să vă convingeți 
că n-o merită, am spus-o nu
mai pentru că am simțit că

nea Petru n-ar fi contra ei, 
că mai bine să treacă de la 
el...

Ne aflăm la cel mai adine 
orizont al Petrilei, in plin „șan
tier" de lucru, la 13 metri 
sub nivelul marii și mâ uit la 
„răul" din fața mea care, încă 
pe cînd eram în clasele pri
mare, săpa 
stratele de

galerii, undeva in 
deasupra, înspre

bogățiile de cărbune. Aici, la 
fiecare ramificație, al cărei 
contur trebuie să circumscrie 
perfect cele două profile, la 
o pușcare se dislocă din ma
siv steril cit pentru 120 de 
vagonete - o garnitură mai 
lungă ca un teren de fotbal. 
Sint puncte cu cel mai ridicat 
grad de dificultate in execu
ție, puncte - reper in veri
tabilul labirint subteran prin 
care cărbunele iși va găsi cu 
siguranță, nu peste prea mul
tă vreme, calea către ziuă... 
Cind le admiri gata făcute, 
durate in beton, cu îmbinarea 
de arcuri dezvăluită in toată 
perfecțiunea ei de către vă
paia neonului, nu știi, cine-i 
mai viu incorporat acolo : mi
nerul ? constructorul ? arhitec
tul ?

Ochii adinciți, de un albas
tru închis acuma, ai lui Pe
tru Tătar se ambiționează par
că să incifreze și mai mult 
taina. „Cu perforajul umed e 
domnie la investiții, nu ne 
mai mănincâ praful. Se poate 
lucra frumos. Dar uite (și pre
cizează o ramificație anume) 
asta-i o lucrare care nu-mi

place. Se urmărea economia, 
eu le-am zis că-i nevoie sâ 
dureze. Băieți, le-am zis, era 
și inginerul de față, o s-o facem, 
și ața, dar n-o să iese frumos... 
Și n-a ieșit. Cum s-o mai dregi 
după aceea ? Totdeauna cînd 
trec pe acolo am ața ceva, 
in mine, greu, nu-s cu inima 
împăcată...“

Pină către sfirțitul toamnei 
trecute, in brigada lui Pelru 
Tătar au lucrat ți copiii lui, 
cel mic, Gheorghe, strungarul, 
care aci in mai bine de un 
an i-a spus simplu : „tată, ma 
duc la dumneata la ort", și 
cel mijlociu, Petru, sudorul, 
care, de cind au inceput cursu
rile liceului seral - e în clasa 
a IX-a - a revenit la meseria 
lui. „Nu puteam să-i fac fa- 
voru' ăsta, să-l țin numai di
mineața pe schimb, ce-ar 
zis ceilalți ? Unii n-ar fi ... 
țeles, nu ca tot omu’, da’ unii 
n-ar fi înțeles..." Adică, lui 
Tătar, tatăl, nu-i place să le 
facă la ai lui „favoru*",  ca 
să ajungă „la cuțite tari, pină 
la urmă", cu ortacii. Sigur, 
expresia-i exagerată, ar fi fost 
mai potrivita in cazul cu 
doctorul de la mină care con- 
sultindu-l o dată, cu toate că 
știa cit de rar „se face" bol
nav un om ca el, s-a răstit : 
„Ciți ani ai, mâ ?... Ieși afară 
(de după ecranul razelor X sau 
pe ușă ?), că n-ai nimic...'

Nu numai pe „ai casei" 
trecut Petru Tătar prin 
cui" brigăzii. „Botezul" 
primit și alții („ciți am avut 
domnuuule !") și după, dar, mai 
ales, înaintea copiilor lui... 
Gheorghe Baron, Alexandru 
Moldovan, Filaret Ungureanu 
au învățat pe lingă nea Petru 
să minerească. In prezent sint 
și ei șefi de brigadă și incă 
vestiți. Primii doi lucrează in 
același sector cu el, al treilea 
„nebunu’ ăsta, cel mai bun", o 
piecat la Uricani, tot in in-

fi 
in-

Traian MORAR

(Continuare in pag a 3-a)

Un crepuscul petroșănean 
intr-o armonioasă ingemă-

In cursul zilei de luni, la 
S.C.S.M. Petroșani, a avut loc 
primirea festivă în rîndurile 
organizației Uniunii Tinere
tului Comunist a unui număr 
de 11 elevi de la Școala ge
nerală nr. 2 Petroșani. Inmî- 
narea carnetului roșu 
membru al organizației

voluționare de tineret a fost 
făcută de către inginerul Va- 
sile Bcraru, secretarul comi
tetului de partid de la 
S.C.S.M., într-un cadru so
lemn la care au fost de față 
și alți 60 de elevi ai ace
leiași școli. In continuare, 
tinerilor oaspeți ai cercetăto-

rilor petroșăncni li s-au pre
zentai modernele laboratoare 
în care muncitorii, inginerii 
și tehnicienii colectivului de 
aici se preocupă de îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
în adâncurile exploatărilor 
miniere.

Mă amuză, deseori, gravi
tatea (nereușită) cu care sînt 
concepute, săvîrșite, etalate 
lucrurile „mici", și mă în
tristează ușurința cu care 
sînt privite, dc la distanță, 
cu o vinovată condesccnță, 
lucrurile grave.

Mă amuză, dc exemplu, 
cînd citesc în vreo condică 
de sugestii (și reclamații) în
semnări dc genul celor dc 
mai jos, strict autentice:

1. I'iind in trecere prin o- 
rașul dv. și intrind in ma
gazinul... (cutare), am rămas 
impresionat dc atenția și bu
năvoința vinzătoarei de la 
raionul doi. E o vinzătoare 
foarte bună care face cinste 
comerțului nostru socialist și 
nu primește bacșiș. Semnea
ză : inginer, (descifrabil), du
pă care urmează numele și

prenumele (indescifrabil) și 
o adresă din Craiova la care, 
regret, nu mă voi deplasa 
niciodată, și nu numai din 
cauză de timp.

2. Fiind din Cluj, am ră-

nu mai repeta, vezi cele de 
mai sus.

3. Sînt și cu in trecere 
prin acest oraș frumos și am 
rămas impresionat ca și cum
părătorii de la celelalte pa

mas impresionat intrind in 
magazinul... (cutare) unde am 
fost servit ireproșabil de vîn- 
zătoarca de la raionul doi. 
Se vede că e o vinzătoare 
care iși face cu cinste dato
ria și nu primește bacșiș. 
Semnează : tehnician (desci
frabil) după care... pentru a

gini de atitudinea vinzătoa- 
rei de la raionul doi care... 
așa și pe dincolo... și nu pri
mește bacșiș. Aici, misterul 
se dezleagă de la sine căci 
urmează o semnătură simi
lară, deja cunoscută, și o a- 
dresă „scăpată'*,  din nebăga
re de seamă, a cumpărăto-

rului aflat „în trecere" 
orașul nostru: Cuza Vodă 
nr...

Mă amuză aceste însemnări 
și după atîla amuzament ră- 
mîn năuc, mă întristez, 
și-apoi întreb i

1. Este oare obligatoriu ca 
ponderea acestor aprecieri să 
aparțină vizitatorilor străini 
și nu, cum ar fi mai drept, 
localnicilor ?

2. Dacă sînt neapărat ne
cesare aprecierile unor cadre 
tehnice, nu avem suficiente 
printre noi ?

3. Înțeleg că mult lăudata 
vinzătoare nu primește bac
șiș. Lauda, atit de contrafă
cută (evidentă în cazul dc 
mai sus) parcă nu aduce cu... 
bacșișul.
Dar cum poate fi numită ?

I. ELIAS
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COMISIILE ECONOMICE
ale organelor și organizațiilor de parfid —
factori dinamizatori ai acfivităfii de producție

In contextul progresului de octnrilăți al Comitetului muni
cipal de partid, ieri o carul loc Io Petroșani o ședință de lucru 
cu carocter de schimb de experiență, la care au participat mem
brii comisiei economice a Comitetului municipal, responsabilii 
comisiilor economice ale comitetelor de partid orășenești, comu
nale. din întreprinderi si instituții, conducători de unități eco
nomice, activiști de poriid și ai organizațiilor de mosă și ob
ștești. La schimbul de experiență a participat tovarășul CLtMtNI 
NEGRUȚ, prim-secretcr al Comitetului municipal de paitid.

Participantii la această manifestare au audiat expunerile tă
cute de tovarășii : mg. GHEORGHE FEIER, secretar al Comite
tului municipal de partid : Criterii de orientare a comisiei e- 
conomice a Comitetului municipal de partid in elaborarea pro
gramelor de activitate, valorificarea propunerilor și studiilor c- 
lectucte pentru realizarea sarcinilor de plan și creșterea eficien
tei economice", ing. ȘTEFAN NICOLAU, șeful șantierului „Valea 
Jiului superior" al întreprinderii de lucrări hidrotehnice specia
le : „Barajul Volea de Pești - obiectiv de more importanță 
economică al municipiului Petroșani", ing. PAVEL BIT1R, cercetă
tor la Stația de cercetări pentru securitoteo minieră Petroșani : 
„Studii și cercetări întreprinse in clasificarea accidentelor de 
muncă", ing. RADU ZABULICA, responsabil al comisiei economi
ce o Comitetului de partid al șantierului 71 C.F.R. : ..Preocupa
rea comisiei economice a comitetului de partid ol șantierului în 
domeniul utilizării prefabricatelor din beton și al scutului de me
canizare o săpării tunelelor in lucrările de electrificare a căii 
ferate Filiași — Simerio, ing. NICOLAE VILCEA, membru al comi
siei economice a Comitetului orășenesc de partid Vulcan ; ..Aportul 
comisiei economice in folosirea eficientă a capociiâților de pro
ducție din unitățile economice ale orașului, concluzii ce se des
prind pentru activitatea de viitor a comisiei", ZOLTAN KIRALY, 
economisi, consilier la Centrala cărbunelui Petroșani : „Atribu
tele conducătorului de intreprindere". Pe marginea expunerilor 
prezentate, s-au purtat discuții și s-au făcut valoroase propuneri. 
In cadrul schimbului de experiență s-a vizitat tunelul Banița un
de se lucrează cu scutul mecanizat de săpare.

Considerind că prezintă interes pentru cititorii noștri, publi
căm succint in pagina de față o parte din materialele prezenta
te in cadrul acestui schimb de experiență.

Bilanț bogat în realizări — 
sarcini sporite pentru viitor

Din expunerea Iov. ing. GHEORGHE FEIER
Comisia economică a Comite

tului municipal de partid in 
acest an și-a desfășurat activi
tatea pe baza programelor în
tocmite și aprobate trimestrial 
avind in centrul preocupărilor 
îndeplinirea hotărârilor organe
lor superioare de partid, a pla
nurilor de muncă ale biroului 
municipal de partid, a sarcini
lor economice ale municipiului. 
Comisia economică și-a adus 
astfel aportul la realizarea indi
catorilor de plan și a angaja
mentelor asumate. Studiile în
tocmite, concluziile colectivelor 
comisiei economice desprinse 
tn urmii controalelor efectuate 
in întreprinderi și unități au 
fost analizate in ședințe a.’e bi
roului și secretariatului Comite
tului municipal, pe baza lor eon- 
creiizindu-se măsuri menite să 
conducă la creșterea eficienței 
cvonomice, înlăturarea unor ne
ajunsuri și lipsuri din activita
tea economică.

Rezultate bune s-au obținui 
In acest sens in urma aplicării 
unor măsuri stabilite de biroul 
Comitetului municipal de 
partid, referitoare la încadra
rea de personaj și folosirea ra
țională a forței de muncă, în
deosebi a rezervelor existente 
pe plan local, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui livrat, diver
sificarea produselor in cadrul 
unităților economice, redresarea 
activității economice de la mi
na Dîlja, realizarea și depăși
rea sarcinilor planului de ex
port. respectarea normelor de 
protecție și igienă a muncii și 
altele.

Comisia economică prin mem
brii săi, a reușit în bună mă
sură să sprijine acțiunile de 
pregătire a ședințelor cu repre
zentanții saiariaților, să parti
cipe la aceste adunări, să in
ventarieze propunerile făcute 
și să urmărească rezolvarea lor, 
să acorde sprijin in întocmirea 
materialelor de analiză din do
meniul economic programate 
la nivelul Comitetului munici
pal de partid, să evidențieze și 
să urmărească principalii in
dicatori economici pe ansam
blul municipiului, să acorde 
sprijin în rezolvarea unor sesi
zări și reclamații ale oamenilor 
muncii, cu caracter economic.

Orieni area spre problemele 
majore ale activității economi
ce, rezultatele în general bune 
obținute de comisie se datorase 
sprijinului și îndrumării acor
date de Comitetul municipal de

Barajul Valea de Pești — 
obiectiv de mare importanță 
pentru municipiul Petroșani

Din expunerea tov. ing ȘTEFAN NICOLAU
In vederea dezvoltării cores

punzătoare a tuturor localităților 
municipiului Petroșani, alil sub 
aspectul economic industrial cit 
și social, conducerea de part'd 
și de stal a acordat a atenție 
deosebită activității de investi
ții — construcții. Ca e confir
mare a acestui fapt sumele a- 
locale în ultimii lâ an* * pentru 
dezvoltarea economică a muni

Penlru fiecare membru de 
partid, pentru fiecare om al 
muncii, programul adoptat de 
Comitetul Central al P.C.R In 
plenara din 3—5 noiembrie, re
prezintă un cod al modului de 
a trăi în chip comunist. Avem 
în prezent în fața noastră nu 
numai un program complex e- 
conomic — planul cincinal — 
ci și un document dc uriașă 
importanță principială și prac
tică aprobat de plenară pe ba
za expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de formare a omu
lui cu o înaltă conștiință și 
responsabilitate.

In emulația generală creată,
■ se înscriu și cei care conduc 
\ la diferite niveluri unitățile e-
conomicc, căutînd să găsească 
metodele și tehnicile optime 
pentru a se prezenta în pri
mul rînd ca oameni politici, 

. așa cum indica secretarul ge-
• neral al partidului.
■; Prima problemă firească ]>e

■ care un conducător și-o formea
ză, se compune dintr-o pereche 
de întrebări : „ce se așteaptă 
de la mine ? — cum să fac 
să conduc bine ?"

A conduce, înseamnă a rea
liza obiectivele întreprinderii 
conform politicii economice a 
partidului, asigurând îndeplini
rea funcțiunilor întreprinderii.

Funcțiunile întreprinderii mo
derne, (tehnică, comercială, con
tabilă, financiară și adminis
trativă) au suferit o serie de 
comentarii, clasificări, aprobări 
sau dimpotrivă critici. Nu s-a 
ajuns fn literatură la un con
sens privind un nomenclator 
unanim acceptat al acestor 
funcțiuni.

In țara noastră, din Legea re
cent intrată fn vigoare, cu pri
vire la organizarea și condu
cerea unităților socialiste de 
stat, rezultă o grupare a atri
buțiilor pe funcțiuni:

— planificare și control al 
îndeplinirii sarcinilor de plan;

— cercetare — dezvoltare;
— producție;
— comercial;
— financiar contabil;
— personal.
Interlocutorul s-a referit apoi 

la atributele conducătorului de 
întreprindere, care se rezumă 
la a prevedea, a organiza, a 
repartiza sarcini, a coordona 
și a controla.

In lumina programului adop
tat dc Comitetul Centrul al

partid, de biroul și secretaria
tul său.

Adunările de activ ale comi
tetului dc partid din întreprin
deri și orășenești, adunarea ac
tivului Comitetului municipal 
de partid, au scos însă în. evi
dență că nu s-au folosit din 
plin forțele de care dispun co
misiile economice în soluționa
rea numeroaselor probleme teh
nice și organizatorice, nevaiori- 
fieîndu-se cu maximum de e- 
ficiență rezervele existente în 
întreprinderi și unități.

Așa se explică faptul că și 
in acest an sarcinile de plan 
nu au fost realizate ritmic, 
sporurile de producție obținute 
nu sînt la nivelul posibilităților 
inregist-rîndu-se rămâneri în 
urma ja exploatările miniere 
Dîlja. Uricani, Bărbăteni, Ani- 
noasa și Vulcan, la șantierele 
r.C.M.M. și 71 C.F.R.

Sarcinile de plan ce revin 
municipiului în anul 1972 sînt 
sporite cu 5.1".,. la producția 
globală industrială. 5» 8 la pro
ducția marfă, 6,7“ 0 ]y produc
ția brută de cărbune, 10,8",0 la 
producția netă și 17,2". „ la vo
lumul lucrărilor de investiții.

Comisiile economice și în pri
mul rînd comisia municipală 
va trebui să-și aducă din plin 
aportul la realizarea exempla
ră a acestor sarcini.

Considerăm util ca în noua 
formă de organizare a comisi
ilor economice a sarcinilor reie
șite din hotărârea conducerii 
superioare de partid c-u privire 
la organizarea și funcționarea 
comisiilor pe probleme, birouri- 
!e comisiilor și colectivele de 
lucru stabilite în cadrul comi
siilor să depună eforturi mai 
mari pentru a ridica gradul de 
tehnicitate, de mecanizare și 
automatizare a proceselor de 
producție, pentru rezolvarea 
problemelor autodotării și au- 
toutilării unităților și a altor 
probleme pe care Ie reclamă 
sectoarele de producție, locuri
le de muncă.

Desfășurindu-și activitatea cit 
mai aproape de sfera produc
ției. preocupîndu-se mai mult 
pentru găsirea celor mai eliei- 
enle soluții de rezolvare a pro
blemelor pe care le ridica sar
cinile de producție și investiții 
din anul viilor, comisiile e.one- 
mice vor aduce un aport mai 
substanțial la rezolvarea mul
tiplelor sarcini de ordin econo
mic și social îrcredințate o ga- 
nizației municipale de part’d.

cipiului depășesc 10 miliarde 
lei.

In cadrul acestui vast pro
gram, a fust cuprins încă din 
anul 1964 ca proiectare, iar dm 
1966 ca execuție, complexul 
de lucrări hidrotehnice și ba
zinul Jiuluj superior.

Acest complex de lucrări cu
prinde :

1) Regularizarea Jiului și a 

afluenților săi principali, pr « 
lungime totală dc 32 km. prin 
aceasta protcjîndu-se împotriva 
inundațiilor și viiturilor din 
Valea Jiului, localități indus
triale din perimetrul lor:

?) Canalizarea generală a lo
calităților din Valea Jiului — 
lucru de deosebită importanță 
sub aspect sanitar Și de micro
climat, precum și de îmbunătă
țire a calității apelor ce se de
bitează în aval de Valea Jiu
lui ;

3) Alimentarea generată cw 
apă potabilă și industrială a 
Văii Jiului.

Complexul hidrotehnic de la 
Valea de Pești cuprinde bara
jul cu o capacitate dc acumu
lare de 5 milioane mc apă Ho
lul acestui baraj este dc a asi

Folosirea prefabricatelor 
din beton și utilizarea 

eficientă a scutului 
la săparea tunelului Bănița

Din expunerea tov. ing. RADU ZABULICA
După electrificarea liniilor 

ferate Predeal — Brașov, (. iu io
va — Caransebeș — Cîlnic, lu
crarea de electrificare a liniei 
Filiași — Petroșani — Simeria 
— Mintia se înscrie printre 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

primele lucrări de acest gen 
ce se execută in țara noastră. 
Mărirea traficului feroviar pe 
această linie a fost impusă de 
necesitatea transportării căr
bunelui din Valea Jiului la 
termocentrala Mintia și dc ex
tinderea extracției de cărbune 
din bazinul Rovinari.

Executarea lucrărilor pregă
titoare în vederea electrificării 
acestui tronson de linie, a re
venit Șantierului 71 căi ferate 
care are ea obiectiv principal 
executarea de lucrări în vede
rea îmbunătățirii traseului, asi
gurarea gabaritului de electri
ficare. sistematizarea stațiilor 
de căle ferată — într-un cu- 
vînt spus — asigurarea unui 
traseu care să permită viteze 
sporite de circulație feroviară. 
Traseul cuprins intre stațiile 
Bumbești și Simeria, din punct 
de vedere al naturii lucrărilor 
ce trebuie executate prezintă 
caracteristici deosebite, acesta 
puțind fi împărțit în doua sec
toare distincte și anume .

1. Tronsonul LIVEZENI — 
SIMERIA, al cărui centenar de 
la darea în exploatare s-a săr
bătorit în anul trecut prezintă 
lucrări de artă, în special refa
cerea unor poduri și tuneluri 
care nu mai corespund unor vi
teze și tonaje sporite și nici 
gabaritului de electrificare. De 
asemenea, stațiile de cale fera
tă alil prin numărul restrâns 
de linii eh și prin dispunerea 
lor nu mai sini corespunzătoa
re. A fost necesară deci, siste
matizarea acestor sluții, prin 
lungimea și multiplicarea lini
ilor, refacerea tuturor podurilor 
și tunelurilor executate din zi
dărie de piatră cu mortare pe 
bază de var cil și consolidarea 
unor porțiuni cu terenuri alu
necătoare.

2. Tronsonul BUMBEȘTI — 
LIVEZENI, dai in folosință in 
1948 care din cauza terenului 
foarte accidental a pus proble
me deosebite în exploatarea 
feroviară prin folosirea unui 
număr foarte mare de munci
tori de pază și întreținere.

Caracteristic acestei zone este 
pericolul desprinderii blocur.iur 
de piatră cure prin căderea ior 
in linie ar putea provoca acci
dente de caic ferată precum și 
faptul ca cele 34 luneic execu
tate, datorită unor hidroizolații 
necorespunzătoare formează in 
timp de iarnă țurțuri Cure in 
condiții de exploatare feroviară 
electrificată produc scurtcircui
tări.

A fost necesară deci execu
tarea unor lucrări care să asi
gure atîl protecția liniei împo
triva căderilor de slinci cit și 
hidroizolarea tuturor tunelelor.

In mare vorbind acestea sini 
obiectivele pe care le are de e- 
xecutat .șantierul nostru, uimind 
cu pe măsura terminării lor să 
se execute eivcu ilicurcu pru- 
priu-zisâ. 

gura pentru localitățile Petro
șani, Vulcan, l.upeni și Urican: 
un debil suplimentar de apă 
potabilă de 700 1/scc. precum 
și debitul necesar pentru indus
trie.

Complexul mai cuprinde o 
stație dc tratare, obiective so
ciale și turistice. Barajul de la 
Valea de Pești este singurul 
din țară care se construiește 
după o tehnologie speciala, a- 
dică umpluturi din anrocamen- 
te și un baraj dc beton. înăl
țimea barajului va fi de 36 m, 
lungimea la coronament 240 m, 
lățimea dc 6 m, ampriza. ma
ximă de 168 m și va îngloba 
un volum de anroeamente de 
587 mii mc.

Executarea acestor lucrări a 
pus probleme deosebite datori
tă faptului că ele trebuie exe
cutate în primul rînd cu asigu
rarea circulației normale a tre
nurilor.

După încercări prin metode 
clasice rezultatele obținute au 
fost necorespunzătoare. Trebu
iau găsite soluții care să per- 
mită ca în timpul circulației să 
se execute numai acele lucrări 
care nu sînt stânjenite de trece
rile dc trenuri și anume t să
pături, ancorări, hidroizolări 
iar timpul dc închidere de linie 
să fie folosit exclusiv pentru 
lucrări care nu se pot executa 
sub circulație.

Cu toate greutățile întâmpi
na te comisia economică a co
mitetului de partid din cadrul 
.șantierului a intervenit susținut 
și bine documentat în vederea 
folosirii la maximum a prefa
bricatelor, urmind ca închideri
le de linie să fie folosite pentru 
montarea acestora.

Dacă prin soluția inițială re
ușeam să turnăm o grindă în 
4—5 zile, în momentul de față, 
prin folosirea prefabricatelor, 
reușim ca într-o singură închi
dere de linie să montăm 2—12 
bucăți de prefabricate.

Am reușit prin această me
todă să realizăm în luna august 
chiar un record în montarea 
prefabricatelor, realizînd o me
die zilnică de cea. 10 bucăți.

In sectorul Simeria — Petro
șani avem de executat sub 
circulație un număr de 9 tune- 
le din care 6 tunde se execută 
prin refacerea căptușelii exis
tente, 2 se înlocuiesc prin pa
saj — respectiv, chiuvetă des
chisă cu căptușirea taluzelor 
prin ziduri de sprijin — iar 
tunelul Bănița se execută din' 
nou, paralel cu cel existent.

In vederea executării tunelu
lui Bănița c'> o lungime de 
656 ml întrucât ]>e de o parte 
metodele clasice de excavație și 
betonare n-ar fi asigurat ter
menul de punere în funcție, 
iar pe de altă parte ar fi con
dus la un consum sporit de 
circa 10 000 mc material lem
nos precum și Ja un mare con
sum de forță de muncă, comP 
sia noastră economică a depus 
eforturi susținute în vederea a- 
plicărij unor metode de lucru 
la nivelul tehnicii avansate din 
domeniul execuției tunelelor pe 
arenă internațională.

Aalfel, eu participarea Insti
tutului de proiectări al trustu
lui de construcții, prin colabo
rarea slrînsă cu cadrele tehni
ce cu o vastă pregătire și ex
periență in executarea tune e- 
lor din cadrul șantierului, s-a 
ajuns Ja concluzia folosirii ia 
această lucrare a unui utilaj 
special de săpat, sprijinit și 
montat prefabricate, denumit 
scut. Acest utilaj care reprezen
ta o noutate pentru toți facto
rii, a fost proiectat și execu
tat de către unități făcînd par
te numai din eadrul trustului 
nostru de construcții.

Utilajul are o formă circula
ră, cu diametrul exterior de 
9,00 m, căptușeala de rezisten
ță a acestuia fiind formulă dia- 

tr-o tablă metalică în grosime 
dc 50 mm. In secțiune longitu
dinală seulul se compune din 
elementul din față, denumit a- 
vanbec care are o formă ascu
țită și caro are menirea dc exe
cuție a excavației precum și a 
dirijării scutului după traseul 
stabilit. Pentru dirijare se fo
losesc un număr de 16 prase cu 
o putere de împingere ne fie
care presă de 250 tone

In cîteva cuvinte, tehnologia 
executării lucrărilor cu ajuto
rul scutului constă în :

— executarea portalului ca 
suport de împingere a scutului :

— avansarea scutului pe o 
lungime dc oca. 1,15 m ;

— retragerea cercului erector ;
— montarea prefabricatelor. 
Toate instalațiile scutului

funcționează cu energie elec
trică.

Transportul pământului se e- 
xccută cu mijloace auto, încăr
carea sterilului făcîndu-se cu 
un automcărcâtor cu motor 
pneumatic.

In afara mecanizării operați
ilor de cxcavare și transport la 
această lucrare, s-a introdus pe 
scară largă folosirea prefabri
catelor în componența căptușe
lii de rezistență a tunelului.

Față de secțiunea totală de 
beton de 15,83 mc/ml volumul 
de prefabricate este dc 10,85 
mc/ml ceea ce reprezintă 670/0-

Pentru turnarea betonului 
monolit se folosește un co- 
fraj telescopic alcătuit din două 
tronsoane de cîte 5 m fiecare 
pe o cale de rulare montată pe 

Aspecte noi ale atributelor 
conducerii întreprinderii 

în lumina lucrărilor 
plenarei C. C. al P. C. R. 

din 3-5 noiembrie

Din expunerea tovarășului ZOLTAN KIRALY

bunchinc, astfel încât un tron
son este în turnare și Întărire, 
iar celălalt in decofrure și mu
tare.

Operațiile dc hidroizolare și 
montare a armăturilor căpluje
lii interioare au fost prevăzute 
a se cx<xi»ta cu njutorul unei 
schele metalice tabulare pe 
pneuri.

In vedera executării căptu
șelii tunelului în curbă se fo
losesc seturi complete dc lx)l- 
țari speciali.

Menționăm și faptul < ă tune
lul avînd o lungime destul «Je 
mare, a fost necesară proiecta
rea unui sistem de ventilație 
pentru care în urma unei cola
borări strin.se cu cabinetul de 
organizare științifică a produc
ției și a muncii de pe lingă Co
mitetul municipal de partid au 
fost ‘studiate și propuse cileva 
variante, uimind ca în funcție 
de posibilitatea procurării ma
terialelor și utilajelor să fie 
pusa în aplicare cea mai avan
tajoasă.

Sintetizând activitatea noastră 
fn domeniu) organizării produc
ției și a muncii în căutarea și 
aplicarea tehnologiilor noi, me
canizării lucrărilor, folosirea la 
maximum a prefabricatelor, 
putem afirma că inginerii și 
tehnicienii din șantier, mobili
zați de comisia economică din 
cadrul comitetului de partid 
s-au străduit să găsească solu
ții de execuție cit mai raționale 
la nivelul tehnicii actuale, me
nite să rezolve problemele le
gate de realizarea indicatorilor 
de plan.

P.C.R. la plenara din 3—5 no
iembrie este necesar să subli
niem două aspecte deosebite fn 
legătură cu clasificarea atribu
telor conducerii și cu modul 
lor de exercitare.

Este vorba în primul rînd dc 
constituirea într-un atribut dis
tinct a acțiunilor legate de dez
voltarea unui climat de coope
rare cu sistemul macroecono
mic din care face parte între
prinderea și interiorul între
prinderii.

Punerea pe prim plan a ro
lului politic pc care-1 joacă 
fiecare conducător, incumbă 
identificarea și însușirea acelor 
acțiuni care duc In trăirea din 
plin a dublei calități a oameni
lor muncii, de proprietari și 
producători ai avuției națio
nale.

întreprinderea socialistă este 
un sistem închegat în cadrul 
macrosistcmului de care este 
puternic legat prin unitatea de 
interese. Conducerea întreprin
derii socialiste trebuie să con
tribuie la ridicarea eficienței 
economice pe trei planuri : la 
nivelul întreprinderii, la nive
lul economici naționale și în 
perspectiva dezvoltării econo
miei naționale.

In ceea ce privește modul 
de exercitare a atributelor con
ducerii, reamintim principiul 
conducerii și muncii colective. 
Subliniem aici necesitatea de a 
crea în cadrul întreprinderii 
climatul favorabil pentru pro
movarea acestui principiu, pen
tru asigurarea participării sa
iariaților la conducere, impor
tanța dezvoltării climatului de 
coluborare competitivă între 
compartimentele și salariații în
treprinderii, între acestea și alte 
unități economice, pentru a se 
asigura condițiile tehnice, ma
teriale și organizatorice ca fie
care om al muncii să contri
buie cu întreaga capacitate 
creativă la elaborarea și rea
lizarea obiectivelor.

Remarcăm că în schema pre
zentată au fost schițate de a- 
ium 6 atribute față de cele 5 
enunțate anterior, al șaselea fi
ind tocmai acela de creare și 
dezvoltare a climatului de co
operare.

In această scurtă expunere, 
limitată desigur de competența 
noastră, dar și de spațiul și 
timpul ce ne stă la dispoziție, 
am căutat să prezentăm uncie 

aspecte noi ale muncii dc con
ducere. avînd permanent In fa
ța noastră, sublinierea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, că me

Aportul comisiei economice 
a Comitetului orășenesc 

Vulcan în folosirea eficientă 
a capacităților de producție 

din unitățile economice 
aparținătoare

Din expunerea prezentată de tov. ing.
NICOLAE VÎLCEA

îndeplinirea în bune condi- 
țiuni a programului stabilit de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
impune perfecționarea continuă 
a muncii organelor de partid 
în conducerea activității econo
mice, politico-idcologice și a 
vieții interne dc partid.

Participarea efectivă organi
zată a membrilor comitetelor 
dc partid la elaborarea dife
ritelor hotărâri la efectuarea de 
analize, studii precum și Ja 
munca de îndrumare și con
trol a determinat ridicarea ni
velului muncii organelor și or
ganizațiilor dc partid. Aplica
rea consecventa a principiului 
muncii șj conducerii colective 
a dus la întărirea și dezvol
tarea vieții și democrației in
terne de partid, la creșterea 
răspunderii personale a tuturor 
membrilor organelor de partid, 
pentru înfăptuirea hotăririlor 
partidului și guvernului.

In baza hotărârii C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969 au 
fost organizate și pe lingă Co
mitetul orășenesc de partid 
Vulcan trei comisii pe proble
me din care una pentru proble
mele economice, a cărei activi
tate voi căuta să o prezint în 
continuare.

Comisia economică cuprinde 
un număr de 28 tovarăși din 
care 12 sînt membri ai Comi
tetului orășenesc, restul fiind 
specialiști, ingineri, economiști 
și tehnicieni.

Comisia și-a desfășurat acti
vitatea pe bază dc planuri de 
muncă trimestriale care au pre
văzut următoarele genuri de 
activități :

— întocmirea de materiale și 
analize pentru diverse organe 
de partid;

— probleme de îndrumare și 
control care s-au concretizat în 
urmărirea operativă a rezul
tatelor principalilor indicatori 
tehnico-economici, urmărirea 
realizărilor din planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
urmărirea aplicării hotărârilor 
organelor superioare;

— probleme de studiu cu te
matici precise întocmite de di
verse colective din cadrul co
misiei.

Din numărul mare dc pro
bleme în care comisia econo
mică a acordat sprijin colecti
velor din principalele între
prinderi cu efecte în sporirea 
deficienței capacităților dc pro
ducție, menționăm :

— Organizarea unui colectiv 
care a sprijinit E. M. Paro- 
șeni în perioada experimentă
rii, începând cu luna septem
brie, a programului de lucru 
redus.

In perioada experimentării 
s-au analizat amănunțit toate 
aspectele tehnice și organiza
torice legate dc trecerea la 
programul de lucru redus, s-au 
rezolvat o serie de probleme 
și prin aceasta s-a acumulat 
experiența necesară aplicării a- 
ccstei măsuri și la celelalte 
exploatări miniere.

Aplicarea cu succes a acestei 
măsuri în condițiile menținerii 
nivelului de producție, a nor
melor și câștigului muncitori
lor, constituie o confirmare a 
seriozității și responsabilității 
cu care colectivul dc studiu 
însărcinat cu această problemă 
a lucrat.

— O altă problemă importan
tă care a stat în atenția comi
siei economice a fost și reali
zarea, în conformitate cu gra
ficul prevăzut, a lucrărilor de 
modificare a fluxului tehnolo
gie la cele trei linii dc spă
lare de la Preparația Corcești. • 
Colectivul însărcinat cu această 
problemă a analizat măsurile 

Pe marginea materialelor expuse au luat cuvintul tovarășii 
ing. Mircea Felea, ing. loan D. Popescu și ing. Gheorghe Ho- 
moțan, iar tovarășul dr. ing. Petru Roman, membru al comisiei, 
a făcut utile completări la materialul prexentat in legătură cu 
atributele conducătorului de intreprindere, insistind asupra ne
cesității studierii și însușirii materialelor legate de perfecționa
rea conduceni întreprinderii si a calităților profesionale și politi
ce pe care trebuie să le întrunească conducătorul unei unități 
socialiste.

In încheierea schimbului de experiență a luat cuvintul tovo- 
rășul Gheorghe Feier, secretar al Comitetului municipal de 
partid, care a expus principalele concluzii ce se desprind ăin 
activitatea comisiilor economice ale organelor și organizațiilor 
de partid din municipiul Petroșani, jalonind direcțiile in car*  
trebuie să acționeze in viitor aceste comisii pentru a-și aduce 
o contribuție sporită in activitatea organelor și organizațiilor de 
partid ini conducerea activității economice.

todele de conducere și organi
zare trebuie adaptate noilor ce
rințe, specifice etapei de dez- 
vollarc în care ne aflăm.

tehnice și organizatorice ce se 
impun și a elaborat un plan 
de măsuri care, aplicat riguros, 
a permis ca de la sfîrșitul lu
nii octombrie să se încheie mo
dificările in toate liniile de 
spălare și în prezent să se lu
creze cu noul flux modificat, 
ceea ce permite îmbunătățirea 
valorificării cărbunelui prelu
crat și asigurarea alimentării 
instalației dc brichetare cu căr
bunele necesar.

— A fost analizată proble
ma îmbunătățirii calității pro
duselor la exploatările miniere 
și preparație, elaborîndu-se o 
serie de recomandări menite să 
ducă la rezolvarea acestei pro
bleme. Deși exploatările minie
re și preparația nu s-au înca
drat în conținutul de cenușă 
prevăzut prin norme s-au în
registrat importante scăderi ast
fel îneît la E. M. Vulcan aceas
ta a scăzut de la 34,2 la sula 
la începutul anului, la 33,9 la 
sută media pe zece luni, iar la 
E. M. Paroșeni de la 42 la sută 
Ia începutul anului la 40,3 la 
sută media pe zece luni. Ur
mărirea perseverentă a aplică
rii măsurilor preconizate de co
misie va permite îmbunătățirea 
continuă a calității.

De asemenea, va trebui să 
stea în atenția comisiei pro
blema valorificării rezervelor 
de capacitate la complexele de 
susținere și tăiere mecanizată 
O.M.K.T. și 2 M.K. de la E. M. 
Paroșeni unde în prezent ca
pacitatea este folosită doar în 
proporție de 75 ta sută sau ta 
combinele de săpare a lucră
rilor de pregătire în cărbune 
de tipul P.K. a căror capaci
tate este folosită doar în pro
porție de 80 ta sută, deși pen
tru perioade scurte dc timp ca
pacitățile proiectate au fost rea
lizate, ceea ce confirmă posi
bilitățile lor.

Trebuie menționat că deși 
s-au obținut-o serie de succese 
importante în munca comisiei 
economice, rezultatele ar fi pu
tut fi și mai bune dacă o se
rie de neajunsuri ar fi fost 
eliminate.

Astfel, munca unor colective 
de studii nu s-a desfășurat la 
nivelul cerut.

Deși au fost elaborate un nu
măr mare de măsuri și reco
mandări de către unele colec
tive ele n-au fost transformate 
în toate cazurile în hotăriri ale 
Comitetului nostru orășenesc și 
astfel n-au căpătat un carac
ter obligatoriu pentru organele 
de partid subordonate. Multe 
din acestea n-au fost populari
zate pînă ia nivelul membri
lor de partid acolo unde de 
fapt ele trebuiau să prindă 
viață și în acest fel unele mă
suri bune nu au dus întotdea
una la eficiența scontată.

— Nu a fost organizată sufi
cient de ordonat și sistematic 
urmărirea realizării măsurilor 
și recomandărilor propuse. A- 
ceasta a permis ca pe de o par
te un important număr de mă
suri să fie pierdute pe parcurs 
iar organele și organizațiile ca
re s-au făcut vinovate de acest 
lucru să nu fie trase la răs
pundere.

Aplicarea cu consecvență a 
măsurilor stabilite și respecta
rea întocmai a sarcinilor ce 
revin organului nostru prin ho
tărârile organelor superioare do 
partid vor permite ca în pe
rioada ce urmează, munca co
misiei economice să se richce 
la un nivel mai înalt pentru 
a aplica cu mai multă compe
tență sarcinile puse în față do 
conducerea partidului.

strin.se
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vii nle activității po 
logice de masă.

Marca majoritate •> organelor 
• ■ ■ - r l-ti. ițWtir di | ■, ■ ■
numit ipiul nostru au înfăptuit 
deja tndirațhlc privind consti
tuirea cabinetelor pentru știin
țele sociale, organlzînd diferite 
acțiuni din programele dc lu
cru ale acestora. Meritorii sini 
acțiunile întreprinse la E. M. 
l*onoa,  E M. Paroșcni, E. M. 
Lupeni și altele care nu pornii 
<Tc la o organizare judicioasă, 
interesantă a acestor cabinete, 
dcpunînd un valoros efort pen
tru a da posibilitate lectorilor, 
propagandiștilor, agitatorilor cit. 
să se documenteze asupra o- 
biectivelor curente și dc jx*rs-  
jvi’ivâ ale |X‘lituii ■ ’
lui și statului nostru, 
vității SnUTprindcrii.

Important de urmărit in le
gătură cu organizarea acestor 
cabinele este nu doar asigu
rarea lor cu material docu
mentar și infonnntiv, ci și ini
țierea de consultații individuale 
și colective asupra unor pro
bleme politice dc actualitate. 
<lc îndrumări metodice. Merită 
consemnate în acest sens acțiu
nile întreprinse la E. M. Lonen 
jxmtru cunoașterea și aprofun
darea de către activul de partid 
u documentelor partidului, a le
filor noi apăru le în ultima 
vreme.

Calitatea muncii polilico-idco- 
logiee desfășurată prin inter
mediul cabinetelor pontau ști
ințele sociale depinde în mare 
măsură dc felul în care sînt 
alcătuite colectivele obștești res
ponsabile cu funcționarea a- 
cestora. Majoritatea comitclelor 
<Jc partid au antrenat în a- 
ccstc colective cadrele cclc mai 
pi-egâtite din punct de vedere 
politic și ideologic, propagan
diști, lectori agitatori; cadre 
lehnice-ingincreșli. economiști 
— în măsură să aducă în ac
tivitatea cabinetului suflul 
proaspăt al vieții, al preocupă
rilor diferitelor categorii de 
oameni

De$i tabinetele pentru știin
țele sociale nu își desfâ-'oară 
activitatea de mult timp, lotuși, 
există deja si aspecte negative 
care dacă nu sînt lichidate la

i-idro-

partidu- 
ale ucti-

timp, vor diininun puterea dc 
atracvc și eficiența lor. Se ma
nifestă tărăgănare și formalism 
în organizarea și Îndrumarea 
acestor cabindc l-i unele or
ganizații dc (jarlid mtiunilc 
s-au oprit la a... slnbili sala 
destinată cabinetului. In majo
ritatea cazurilor, cabinetele nu 
își desfășoară activitatea pe ba
za unui program dc lumi, nu 
există o diviziune a muncii pc 
domenii șj o precizare clară a 
răspunderilor

Dc aceea considerăm necesar 
să precizăm pc scurt, ei leva 
din ataibuțiunile cabinetelor dc 
științe sociale, sarcinile ce re
vin organelor și organizațiilor 
de partid în organizarea și în
drumarea acestora.

Așa cum sc arată în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., în întreprin
deri, instituții, orașe și comu
ne sc vor crea cabinete pen
tru științe sociale și răspîndi- 
rea cunoștințelor științifico in 
cadrul cărora vor funcționa 
puncte dc informare și docu
mentare pentru activitatea po- 
litico-cducativă. Asemenea ca
binele se vor organiza și în ca
drul școlilor dc toate gradele, 
avînd un contur specific, strîns 
legat de activitatea școlară.

Cabinetele jx'nlru științe so
ciale sînt organizate pe baze 
obștești, afîndu-se sub directa 
îndrumare a comitetului de 
partid sau r. biroului organi
zației dc bază din unitatea res
pectivă. Ca o primă condiție 
a funcționării cabinetelor, a- 
cestea trebuie asigurate cu un 
spațiu corespunzător, adecvat 
sarcinilor ce Ic revin, cu un 
fond documentar capabil sâ fie 
o sursă dc informație eficientă 
— ziare, reviste, planșe, un mi
nim dc aparatură si alte mate
riale dc practică propagandis
tică. care să furnizeze clemente 
de informare și documentare la 
scara țârii, dar și a județului, 
municipiului și întreprinderii, 
atît în domeniul economic cît 
și social-cultural.

In ceea ce privește funcțio
narea cabinetelor pentru știin
țele socialo, trebuie precizat că 
activitatea lor este necesar să 
meargă cu un pas înaintea ce-

Im din învAțîimlntul dc partid, 
să o preceadă, să vină în în- 
tîmpinarra cerințelor propagan
diștilor și cursanților: clc au 
datoria ca, înainte dc a avea 
loc lecțiile sau dezbaterile, sfl 
furnizeze materialul documen
tar necesar, sâ organizeze con
sultații pe probleme aferente 
temei, în care să fie relevate 
aspectele mai noi sau cele a- 
supra cărora trebuie insistat în 
cadrul invâțâmîntului. Dară în 
discuțiile din cursuri apar pro
bleme insuficient dc clare, sau 
dacă mai mulți cursanți pun 
aceleași întrebări, atunci la ca
binet se ]X)I organiza consul
tații pentru lămurirea proble
melor ridicate. lxi unele din 
activități — însă nu mai rar 
de o dată pe lună — vor tre
bui invitate cadre din aparatul 
dc partid și dc stal, din eco
nomic care vor ține consulta
ții, vor da răspunsuri și 
face expuneri pe teme ale po
liticii interne șj externe a 
partidului și statului.

Cabinetele pentru științe so
ciale trebuie sâ se afirme dc 
la început ca un mijloc modern, 
cu o dublă funcționalitate dc 
informare și documentare, dc 
vitalizare a tuturor forțelor ca
re concură la activitatea dc c- 
ducare socialistă a maselor. Pe 
parcurs, programele lor sînt 
susceptibile dc îmbunătățiri, 
prin îmbogățirea și lărgirea ga
mei de acțiuni preconizate, prin 
polarizarea în jurul cabinetelor 
a celor mai calificate forțe ca
re să inițieze și sâ stimuleze 
cele mai diverse activități po
litico-educative.

Comitetelor orășenești, comi
tetelor dc pari id din întreprin
deri, instituții și școli Ic revine 
datoria dc a se preocupa cu 
inițiativă îneît cabinetele pen
tru științele sociale să-și atingă 
scopul urmărit, desfășurîndu-și 
activitatea pe baza unui larg 
program dc activități care să 
reflecte prin întregul său con
ținut nevoile reale ale muncii 
de educație, sâ prevadă folo
sirea acelor forme și metode 
care să corespundă cel mai 
bine perfecționării propagandei, 
în strînsă legătură cu sarcinile 
pe care partidul le pune în 
fața muncii ideologice.

vor

reitiții. „li arătam o dată, a 
doua oară ii moi aminteam 
numai". Acum cițiva ani, pe 
cind era ajutor de minei, ce 
x-o gindil finârul Filaret ? Să-|i 
vindă tot din cosă, și s-o ia 
din loc, numai de minu sa nu 
moi ouda. „Măi, nu pleca de 
oici" l-a sfătuit nea Petru. El 
nu, plec ți plec. După un 
scurt timp o lămas sărac lipit, 
ți s-a întors Io Petrila, 
dar inginerul țel sc nu-l vadă 
in ochi. „Fiul risipitor" l-o 
așteptat pe neo Petru la ieși- 
tea din țut, pe bancă, in sala 
de pontaj. Și i-a 
l-a îmbrățișat așo 
era. Apoi, către 
câ să-l salveze... 
să lac baie, om
ce-om face..." Și, iată-i Io con
ducere. „...ore omul trei cop'i, 
nu se cade să rămino ața..." 

N-am nevoie de oameni 
din ăștia..." Da' noi avem 
nevoie de el", ..Hm, cheamă-1 
incoa Intră, spășit, incri
minatul" ți către el : „Scoate 
cartea de muncă !... Uîte - că
tre nea Petru, îndeosebi - os- 
ta-i intrarea, asta-i <eșirea... 
Oameni din ăștia, lipsă I" Dai 
pînă la urmă o lost primit, 
iarăși, Io mina...

Și din minerul Ion Pop ar

ieși un 
lucru e 
nunea minunilor". Dar lot 
două-trei 
stampele 
tima lui, 
pretinde 
prea ore
Pop, de „necazu ăsta", dar de 
ce să sufere brigada, căci toc
mai cmd e moi mare lipsă de 
el, îl colea șarpele, cum zice, 
și iar face nemolivală... De
geaba șeful de brigada se re

i brigadier pe cinste, ta 
e, cum om allot, .mi

la 
iile dă gata crteva 

cu rachiu. Asla-i oo- 
n-ai ce-l face... Așa 
Petru Tătar, ți nu 
drept. O patimi el,

drog de ei". Soția lui îmi vor
bește do mezinul lor, toc
mai petrece concediul ^de 
miere", a luat o fată cuminte 
din Lonea. „Au casa lor acum..." 
Și o năpădesc amintirile, inși- 
rindu-mi-ie in dulcele grai ar
delenesc : „Părinții lui soțu’- 
meu voiau să io fată mai cu 
avere, și ai mei ziceau să-mi 
icni gindu*  de la el... țineam 
minte, pină-mi spuneau... Că 
noi sintem de pe lingă Arad, 
acolo avem și pe Simion, bă-

Ei sint oamenii
care construiesc mina!

(Urmare din png 1)

bune, de Io 300... Sint lucrări 
de more anvergură core pre
supun un efort comun. îndrep
tat intr-o direcție unică, per
manent și tenoce. ol minerilor, 
ol codrelor inginerești și teh
nice. O more răspundere o- 
poso pe umerii tuturor : nu 
moi tirziu decît io finele oc- 
tuolului cincinol, producția mi
nei va trebui sa ojungo Io ju- 
motateo copocitoții proiectate. 
Cele dinții 100 000 de tone, ex
trase din obotojele minei Live- 
zenî, vor trebui să vodă lu- 
mino zilei încă in anul core 
vine...

- Incepind din 1974—1975, 
ne informo, recent, inginerul 
șei ol minei, Miron Rebedea, 
întreogo producție din cimpul 
minier Livezeni se vo extrage 
prin puțul principal cu schip 
din incinta principolo. De Io 
orizonturile 575, 475. 400, căr
bunele vo coborî, prin inter
mediul descensoorelor elicoi- 
dole ole puțului ouxilior est, 
situat în centrul cîmpului mi
nier Livezeni, revorsindu-se di
rect pe bonda magistrala, 
lungo de oproope 4 kilome
tri, de Io orizontul 300... Se vo 
elimina întregul efectiv de de
servire ol orizontului pe care

se vo executo transportul căr
bunelui, vom aveo ocmeni 
moi mulți pentru obotaje... Re
zultatele pe care le-o obținut 
colectivul nostru in ocest prim 
on ol cincinolului, otit Io pla
nul fizic cit și la cel valoric, 
ne foc să fim optimiști, în
crezători în îndeplinirea în
semnatei îndatoriri pe core-o 
ovem : deschiderea, pregătirea 
și darea in exploatare in 1972 
a celor dinții fronturi de lu
cru ole acestui important cimp 
minier al bazinului Văii Jiului...

Despre preocupările pentru 
creșterea și perfecționarea ca
drelor in octuolul cincinal, 
ne-o vorbit inginerul Vasile 
Drăgan : „In 1972 sini prevă
zute trei cursuri de mineri gra
dul I, fora scoatere din pro
ducție, și trei cursuri de mineri 
grodul II. cu scootere din pro
ducție. Vom continuo și in onii 
următori cu colificoreo tutu
ror muncitorilor, in speciol a 
minerilor, ținind cont de foptul 
câ electricienii și lăcătușii vor 
fi școlorizoți prin ucenicie la 
locul de muncă și prn școlile 
profesionale. Nu vo fi scăpată 
din vedere nici pregotireo ma- 
șiniștilor pentru mașinile de 
extracție, locomotivele de mi
nă, de asemenea, nici califi
ca reo artificierilor"...

O racordare 
la înălțime.

sărit in git, 
murdar cum 
el, repede, 

„Stai, mă, 
tace noi

In transportul subteran
trebuie schimbat... macazul!

(Urmare din pag. 1)

Sub nivelul mării
voltă pentru moment, nu-i de- 
ajuns că-l mustră un pic și, 
apoi, descurcâ-se I Mereu in
tenționează nea Petru să-l o- 
brăzoscâ așa, față de ortoci, 
să-l scuture. De ce n-o face T 
Nu s-o găsi „cheia" chiar 
in destăinuirea lui nea Tă
tar cu ortacul ăla, cu Pop, 
mă mai cătrănesc eu..." ? Și, 
totuși, o dată trebuie s-o facă, 
adică să-l invețe și pe ortac 
măsura. (In orice caz, nu mă 
refer la... ștampele). Chiar de-i 
acesta minunea minunilor...

Acasă, la Petru Tătar mă 
simt bine, ținuse să-i văd ac
variul, ..peștișorii, mi-i tare

iatu*  ăl mare. Ce moi, ne-o 
ars de măritat și de-nsurot, eu 
știu ce-avea el in suflet, m-o 
dus intr-o bună noapte drept 
Io părinții lui acasă. Și-așa 
s-a-ntimplot cu noi și-am fost 
bună dusă... Avem 26 de ani 
împreună. Ne ințelegem. Nu-i 
așo rău la suflet. Nu-mi pla
ce cind bea, dar citeodato și 
câ nu-mi place mie, tot o fa
ce. Deț>-i mai zic : „omule nu 
te prosti, viața nu frece-ntr-o 
zi..." Ei, cind c in nocaz, acolo 
jos, nu-mi spune nimic, aflu de 
Io alții... Parco și acum mă 
io frigu’... Ieri a fost săptămi- 
na...“.

Do, cunosc intimploreo, se 
prâbușise din stratul 3, unde 
se lucra la betonore, lăcătu
șul montose tubul de aer la 
front, a xrut să iese afara, a 
venit inspâimintat sâ anunțe 
că sini inchiși. Era un ortac, 
cu nume tare încurcat, care 
făcea primul șut la brigadă, 
se pierduse, dor nea Petru : 
„Taci, mă, cit ești cu mine, 
n-avea grijă I..." A dat dru- 
mu' la „cocoașele" de aer, se 
simțea, dejo, lipsa oxigenului, 
a bătut semnalul pe lugnâ, 
bătăi mai dese intri, apoi mai 
rare, s-a luat contactul cu cei 
de dincolo : „Desfaceți o lug
nâ și ieșiți I** Dar glasul lui 
nea Petru, calm, sigur : „Des
faceți voi intri și vă uitați doco 
nu-i turtită cumva coloano !". 
A urmat escaladarea, și asta 
a fost toată povestea... ^Decit 
in pericol, ii scapă dinset, mai 
bine să-l știu la crișmâ... N-o 
lua de bună, tuțule dragă... 
încolo, eu, ca femeie, cind 
nu om dreptate, tac din gură, 
dar cind om... (Dor cind nu 
are ? încerc o glumă către el, 
ii rid ochii, amfitrionnei bineîn
țeles că nu, dar trece cu ve
derea...). Nu știu care ni-i mai 
drag, cind ne adunăm toți in 
familie așa ne bucurăm... (o 
clipă, genele i se string, ume
de). Ei zic că la soacre așa 
le stă fain, cu ochelari...".

1
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In cabine, după meciul
de la Ploiești

•Jiului,
Obosiți,

în tabăra 
destinsă, 
risipă de cner-

...domnea, 
o atmosferă 
după marea _ 
gie făcută, elevii antrenorului 
Eugen Iordache... degustau în 
liniște deplina satisfacție a vic
toriei... Felicitări, sărutări, u- 
ralc la adresa conducătorului 
tehnic al echipei, 
și aflăm :

Intervenim

să scoatem 
prea ne-am

Dodu : „Trebuia 
un rezultat bun, că 
dăruit toate resursele pentru o 
victorie. Cred că nu ne poate 
contesta nimeni meritele ?..."

Georgescu: „Să mai zică ci
neva că nouă, celor de la Jiul, 
ne plîngi de milă în depla
sare. Am dovedit că afirmația 
aceasta a fost făcută fără pic 
de gîndire! Și-apoi, Petrolul 
n-avea voie să ne bată !"

Cotormani: „Victorie incon
testabilă. Cum am jucat, nu 
puteau să ne marcheze „găza
rii*  încă în... 24 de ore. Un 
final de sezon „fierbinte", deci 1"

■■■
Stoian : 

fericit’1.

Biriș, președintele 
Hunedoara: „Jiul a

Mircea
C.J.E.F.S.
știut să facă, în meciul cu Pe
trolul, ceea ce n-a făcut în cel 
cu Rapid. Să închidă jocul. Fe
licitări’ I

M. loncscu : „N-aveam cum 
să-l împiedic pc „nouarul" Jiu
lui să înscrie. A avut mult 
sînge rece. Nu mă așteptam. 
Eu îmi „ordonam" apărarea 
spre a-1 ține pe Mulțcseu și 
cînd colo...’

V. T.
M. Dobre, observator fede

ral : „Victorie meritată. Petro
lul are o echipă fragilă, pare 
o corabie în ajun de naufragiu. 
Jiul e o echipă de forță, în 
plin avînt tehnic și do recon
strucție".

Aparent impenetrabili, jucă
torii Petrolului nu puteau, to
tuși, sâ nu se abțină de la... 
autoreproșuri!

M. Mocanu : „Am jucat slab. 
N-avem înaintare. Dinculă nu 
e extremă. Degeaba ! Jiul a dat 
un gol și s-a apărat. Foarte 
bine ! Ce era să facă ? z\sta-i 
jocul de deplasare..."

Măsuri pentru îmbunătățirea 
asistentei medicale

în întreprinderi

-------4-------

In meciul 
echipelor de 

tineret-rezerve 
Petrolul — 

Jiul 2-1

a
I

13,00—15,00 Fotbal : Rapid 
— Tottenham (Cupa

U.E.F.A.). Transmisiune 
directă dc la Stadionul 
„23 August".

18.00 Deschiderea emisiunii 
«le după-amiazJL Cîntc- 
ce și jocuri populare 
interpretate dc artiști 
amatori : Ansamblul

„liora" din Suceava șl 
Grupul vocal feminin 
din Bilca.

18,20 Mult e dulce și fru-
moașă...

18.35 Timp și anotimp în a- 
griculturfi.

18,55 Gala intcrprcților. Pia
nistul Emil Ghilcls in
terpretează „Sonata 
quasi una fantasia" op. 
27 in Mi bemol major 
dr Beethoven.

19,10 Tragerea Pronocxpres.
19.20 1 001 dc seri. Aventu

rile lui Pcty : Cățelul 
lui Pcty.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20.00 Ancheta TV: Credulii.

Emisiune «le Carmen 
Dumitrescu.

20.35 Tele-cinemateca : Ghici 
cine vine la cină.

22.20 »nterpreți de pretutin
deni.

22,50 Telejurnalul de noapte.
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trei muncitori de regie și anu
me Constantin Angliei, Popescu 
Ioan 11 și Constantin Zaharia, 
ca și mecanicul de locomotivă 
Pan tel ie Ursu au fost găsiți, de 
către maistrul Ștefan Cioric, 
dormind, da, dormind în plin 
șut, la orizontul 480. Și. în a- 
cest timp, brigăzile de la aba
tajele 12 și 13 din blocul II 
așteptau să fie deservite...

Din discuția purtată cu to
varășul Radu Lupașcu, secreta
rul comitetului de partid al mi
nei, a reieșit necesitatea ca, 
pe viitor, organizația de bază 
nr. VI transport să sprijine, 
să îndrume cu mai multă in
sistență pe factorii din acest 
domeniu, să se vădească mai 
multă inițiativă din partea bi
roului organizației în a trage 
la răspundere cu mai multă 
tărie pe cei care nu-și îndepli
nesc îndatoririle așa cum sc 
cuvine, să se ia toate măsurile 
care se cer în scopul prevenirii 
anomaliilor in 
tului, pentru 
promptitudine 
reguli care ar
veni in această

fluxul transpor- 
inlăturarea 
a oricăror 
mai putea 

direcție.

cu
nc-

sur-
Cit

privește aportul maiștrilor și al 
supraveghetorilor, se cere ca a- 
cesta să fie mai mult simțit, 
legătura dintre ei să fie mai 
strinsă, mai rodnică.

Nu ne stă în intenție să po
lemizăm cu maistru) principal 
Carol Erwin Laszlo, care a ți
nut să ne precizeze că cele ce 
s-au întîmplat pe linie de trans
port, în schimbul cu pricina, 
nu reflectă, nu caracterizează 
modul de organizare, în an
samblu, a activității ca atare. 
Sigur că da, cind există intere
sul manifestat și preocupare 
susținută pentru rezolvarea tu
turor problemelor, eficiența 
transportului poate fi asigurată. 
Directorul minei, tov. ing. Mir
cea Popescu, nc-a informat că 
în schimburile II și III, sub 
supravegherea tuturor factori
lor în cauză, multe din nere
gulile semnalate în schimbul I 
au fost înlăturate, iar prclimi- 
narcle au fost realizate, sporul 
de producție 
19 tone. Mai 
în schimbul 
ziuă 600 de
de 330 de vagonete în schim
bul analizat Deci, se poate !

Ministerul Sănătății a adop
tat. în ultima vreme, o scrie de 
măsuri în scopul îmbunătățirii 
asistenței medicale, acordate 
oamenilor muncii din industrie. 
Astfel, pentru unitățile indus
triale eu un număr mai mic 
de salariați au fost organizate 
pînă acum 250 de dispensare 
interîntreprinderi, ceea ce per
mite extinderea asistenței me
dicale la locul de muncă. Tot
odată. o atenție deoseuită 6e 
acordă asigurării asitenței me
dicale de specialitate. In unele 
întreprinderi, îndeosebi în ce
le cu un mare număr de femei, 
printre care Combinatul textil 
— Buhuși, întreprinderea Te- 
ba — Arad și altele, a fost a-

sigural la locul dc 
sonalul medical dc 
In aceeași măsură 
pă Ministerul Sănătății de creș
terea ponderii activității medi
cale profilactice. Datorită a- 
cestui fapt, în 20 de județe 
morbiditatea cu incapacitate 
temporară de muncă pe semes
trul I al acestui an a scăzut 
cu 14 la sulă, față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

In rîndul măsurilor adoptate 
sc includ, de asemenea, progra
mele elaborate de Ministerul 
Sănătății în vederea instruirii 
medicilor de întreprinderi in 
problemele de medicina mun
cii.

de

„Răbdare este,

pînă cînd ?!“
In nota critică cu titlul de 

mai sus, apărută in ziarul nos
tru nr. 6845 din 3 noiembrie 
ax, arătam că deși pensiona
rul Al. Ivanov, strada Unirii nr. 
1 apartamentul 16, u solicitat 
în repetate rînduri întreprin
derii de gospodărie locativă 
Petroșani măsurile necesare 
pentru înlăturarea unei defecți
uni la instalația sanitară, de
mersurile lui au rămas fără re
zultat.-

Referindu-se la cele cuprinse 
în nota critică, conducerea IGL 
ne inf rmează că, lucrările de

L.
lingură pe aleile 

troienite...
Foto l I. L1C1LJ

muncă per- 
specialitatc. 
se preocu-

(Agerpres)

al zilei fiind 
mult, a doua zi, 

1 s-au trimis
vagonete, în loc

la

reparațic a instalației sanitare 
în cauză au fost în sfîrșit exe
cutate după apariția notei.

Vinovata
a

sancționată
ln articolul întitulat „Igiena 

in unitățile alimentare*  din 18 
noiembrie u.c. a fost vizată, 
între altele, și unitatea nr. 8 
alimentară, din Petrila, unde 
salariata Maria Dădălig a 
schimbat, neudmis, saramura 
brînzxi telemea.

Conducerea O.C.L. Alimenta
ra Petroșani, ne răspunde, cu 
privire la cele de mai sus, că 
numita Maria Dădâlig, pc lin
gă amenda aplicată pentru fap
ta sa de către Inspectoratul de 
igienă, a mai fost sancționată 
și pe linie administrativă cu 
„avertisment".

PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități: 7,00 Ra 
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Viața cărților; 10,00 Bu
letin de știri: 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Vreau să știu; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Pe teme folclorice; 11,15 Con
sultație juridică; 11,30 Meda 
lion coral Nicolae Oancea; 
12,00 Cîntă Barbara Streissand; 
12,15 Interprcți de operă;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13,00 Radiojurnal: 13,30 
— 100 de legende românești; 
14,50 La microfon, Nelu O- 
rian; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Creștere și eficiență e- 
conomică; 15,30 Pagini vocale 
și orchestrale din muzica de 
estradă: 16,00 Radiojurnal;
16.30 Compozitori — inter- 
preți: 17,00 Antena tineretu
lui; 17,30 Concert de muzică 
populară; 18,00 Orele serii; 
20,05 Zece melodii preferate: 
20,40 Romanțe; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii mu
zicale; 22,00 Radiojurnal;
22.30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare): 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

In deschiderea meciului cei 
„mare", s-au intilnit echipele 
de tineret-rezerve ale celor 
două cluburi. Partida, foarte 
echilibrată în loialitatea ei,
fost cîștigală in final de gazde, 
dar același rezultat putea fi 
obținui și de tinerii jucători 
petroșăneni, care au dorit cu 
ardoare victoria, au luptat mult 
pentru a o obține dar...

Primul gol. opera lui De
meter (în min. 6), n-a avut e- 
fectul scontat, de înrîurire în 
mai bine a jocului avîntat al 
oaspeților, dimpotrivă, i-a de
terminat pe jucătorii Petrolu
lui să apese pe accelerator și 
să egaleze, în min. 14, în ur
ma unei perioade dc dominare, 
prin înaintașul centra) Dobre 
(încercat, în cîteva meciuri, 
și-n prima formație a gazde
lor), un jucător cu alura și 
stilul de joc al lui Mircea Dri
dea, maestrul său. In continu
are, gazdele mențin inițiativa 
și, impulsionate de mijlocașii, 
cu nume... cunoscute, Țaporea 
și Oprișan, pun în dificultate 
pe Marincan care, în special 
după înscrierea celui de-al 
doilea gol al Petrolului (lorda- 
che, în min. 62, din lovitură li
beră directă de la 18 m). are 
intervenții salutare, aplaudate 
la scenă deschisă, face dovada 
marelui său talent, scoțînd 
mingi aproape imposibile.

înaintarea „cadeților*  Jiului, 
cu un Grigore static și un Ui- 
lecan foarte dezordonat în 
joc, a ținut prea puțin mingea, 
a ratat în situații clare — ur
mare a unor gafe de apărare 
— nu s-a dovedit prea institen- 
tă, lăsînd greul pe ultima li
nie defensivă, în care s-a re
marcat, în mod deosebit, Ma- 
thiaș.

Jiul a aliniat următoarea 
formație i Marincan — Nemeș, 
Cătuț, Safta, Mathias — Nădă- 
șan, Emil Georgescu — Uilecan, 
Constantin, Grigore, Demeter.

I 
I

7 Noiem- I 
r------ , .eriile 1 și -
decembrie); Rcpu- I 
1 în alertă (16—19 I

\ _ 7 No- I 
doctorului | 

ibric); ■ 
lumii I

.. I
_______ .); I

20 decern- I
fi : Încotro ■

FILME
PETROȘANI — 7 ..........

brie : Aeroportul, seriile 1 si - 
II (16—19 c' • • - - •
blica : B. D._______
decembrie); LONEA " " 
iembrie: Fratele c_______
Homer (16—18 decembrie); 
Minerul: Facerea 1
(16—19 decembrie); VUL
CAN * Articolul 420, seriile 
1 și II (16—19 decembrie): 
LUPENI — Cultural : Tick
tick... tick... (16—20 
brie); BARBATENI: 
omule?, seriile I și II (17—19 I 
decembrie). ■

■

■ DACIA 1 100 stare 
str. Tudor Vladimi-

«

Răspundem
cititorilor

Mica publicitate
VlND

perfectă, 
rcscu, bl. 84, ap. 49 Lupeni.

Pregătirea 
propagandiștilor I

■■■

Cabinetul municipal de partid organizează joi, 16 
cembrie, ora 17, in sala mare a Casei de cultură din 
troșani, pregătirea propagandiștilor din invățămintul 
partid, invățămintul ideologic al cadrelor didactice și 
vățămîntul politic IJ.T.C.

Vor lua parte la pregătire și lectorii comitetului muni
cipal și ai comitetelor orășenești de partid.

4 AUGUSTIN Sl NA, LU- 
PENI. Potrivit prevederilor 
din Codul Familiei, există o 
înfiere simplă și alta, — con
form art. 79 din Codul Fa
miliei făcută cu toate efec
tele unei filiații firești. In 
acest din urmă caz, înfia-

tul devine rudă cu rudele 
celor ce înfiază, ca un copil 
firesc.

E necesar deci să vă inte
resați la starea civilă pentru 
a afla despre ce fel do în
fiere este vorba. In 
de aceasta, vi se vor putea 
stabili și drepturile ce vi se 
cuvin.

Oricum însă, in conformi
tate cu articolul 75 din Co
dul Familiei, alineatul ultim, 
înfiatul și descendonții săi. 
păstrează toate drepturile și 
obligațiile izvorî tc din filia
ția față de părinții firești și 
rudele acestora.

i-aport

BAZA DE APROVIZIONARE $1 TRANSPORT
organizează concurs

pentru angajarea de gestionari la 
Depozitul central de materiale Varnița

22 decembrie 1971, ora 8 la sediul Bazei de aprovi- 
Mihâi Viteazul nr. 3.
conform prevederilor H.C.M. 914/1908 și instrucțiu-

Concursul va avea loc în ziua dc 
zionarc și transport din Petroșani, str.

Salarizarea angajaților se va face
oilor in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 7—15 de la serviciul depozite 
al B.AT.
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Guvernele R. P. Chineze
și Islandei au hotărît să

stabilească relafii diplomatice
PEKIN 14 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă informează 
țâ guvernul R. P. Chineze și 
guvernul Islandei au hotărît, în 
Conformitate cu principiile res
pectului mutual al suveranită
ții și integrității teritoriale,

neamestecului în treburile in
terne, egalității și avantajului 
reciproc, să se recunoască reci
proc, să stabilească relații di
plomatice, începînd de la 8 de
cembrie 1971. și să facă schimb 
de ambasadori.

R P. POLONA : Bazinul 
do exploatare a cărbunelui 
de la Rybnik se va mări prin 
deschiderea unei noi mine, 
Borynia. Această mină, care 
va fi dotată cu utilajele cele 
mai moderne, va extrage 
10 000 tone de cărbune pe zi.

In foto: Parle din colec
tivul noii mine, condus de 
ing. Henryk Andreczko.

Congresul

Gemal Bie clici de unificare

a sosit la Budapesta
a Mișcării
tineretului

BUDAPESTA 14 (.Agerpres).
— Agenția M.T.I. informează 
câ la invitația președintelui gu
vernului ungar. Jeno Fock, 
marți a sosit la Budapesta. în- 
tr-o vizită oficială de priete
nie. Gemal Biedici, președintele

Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia.

In cursul aceleiași zile, oas
petele iugoslav a făcut o vi
zită președintelui guvernului 
ungar.

socialist
din Franța

Crearea organizației
„Unitatea latino

americană"
LIMA 14 (.Agerpres). — A- 

ger' .a Prcnsa Latina informea
ză că personalități din Argentina, 
Brazilia, Chile, Columbia. Me
xic și Peru, reunite la Lima, 
au aprobat înființarea organi
zației .Unitatea latino-ameri-

cană". Țările membre își pro
pun, între altele, să lupte pen
tru dreptul de a dispune pentru 
propriile popoare de bogățiile 
lor naturale și să dezvolte co
laborarea pe plan economic, 
tehnologic și cultural.

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite: In orașul francez 
Clermont Ferrand a avut loc 
Congresul de unificare a Miș
cării tineretului socialist din 
Franța. La congres a fost adop
tat un program de acțiune și 
a fost ales Biroul național al 
organizației. Cu acest prilej, a 
luat cuvîntul Francois Mitte- 
rand, secretar general al Parti
dului Socialist.

Din partea Uniunii Tineretu
lui Comunist din România a 
participat la lucrări Axcntc 
Frăsincaru, șef dc sector la 
C.C. al U.T.C., care a trans
mis un salut din partea tine
retului român.

PLENARA C. C. AL U. C
DIN CROATIA

ZAGREB 14 (Agerpres). — 
La Zagreb și-a încheiat lucră
rile Plenara C.C. al U.C. din 
Croația, informează agenția 
Taniug. Au fost adoptate con
cluzii în care sint expuse sar
cinile ce revin C.C. în urma 
problemelor ridicate.

Comitetul Central a ales în 
funcția de președinte al C.C. 
al U.C. din Croația pc Milka 
Planinț, pînâ în prezent mem
bră a Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C. din Croația, iar 
în funcția de secretar al Comi
tetului Executiv pe Iosip Vrho-

—

Funeraliile

veț, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al U.C. din 
Croația.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor plenarei, Milka Pla
ninț a subliniat : .O sarcină dc 
primă importanță este aceea de 
a ne organiza, pentru a întări 
unitatea U.C. din Croația, de 
a activa într-un mod care să 
înlesnească aplicarea în viață a 
ceea ce au exprimat în cursul 
acestei plenare membrii Uniu
nii Comuniștilor, și anume — 
de a înfăptui pozițiile președin
telui Iosip Broz Tito și conclu
ziile celei de-a 21-a ședințe a 
Prezidiului U.C.I. Cred că sîn- 
tem datori, a spus Milka Pla
ninț, față de tovarășul Tito, față

de poporul nostru, de clasa 
muncitoare din Croația, tineret, 
intelectualitatea croată, să în
tărim unitatea noastră în con
struirea socialismului, să nu 
permitem acțiunile altor forțe 
din cauza lipsurilor noastre. 
Aceasta este cea mai mare răs
pundere a noastră, acesta este 
mesajul acestei ședințe adresat 
tuturor membrilor U.C. din 
Croația. Acest lucru este cerut 
de la noi de oamenii muncii 
din Croația. Dezbaterile, a spus 
în încheiere președintele U.C. 
din Croația, au arătat că Comi
tetul Central dispune de forțe 
pentru a-și asuma această mare 
răspundere și a înfăptui sarci
nile stabilite41.

lui Ivan Bașev
SOFIA 14 (Agerpres). — 

Marți au avut loc la Sofia 
funeraliile lui Ivan Bașev, 
membru al C.C. al P.C. Bul
gar, ministrul afacerilor exter
ne a! R.P. Bulgaria. Aduna
rea de doliu s-a desfășurat 
în prezența lui Todor Jivkov 
și Stanko Todorov.

E

E

---- <,

Convorbire E
Ei

Li Sien-nien
Nicolae Agachi
PEKIN 14 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Li Sien-nien, viceprc- 
mier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit, la 14 
decembrie, delegația Ministeru
lui Industriei Metalurgice, con
dusă de ministrul Nicolae A- 
gachi, care face o vizită de 
prietenie în R.P. Chineză. La 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au participat Cen Șao- 
kun, ministrul metalurgiei, Han 
Sun-gen, adjunct al ministrului 
pentru relații economice cu 
străinătatea, și alte persoane 
oficiale. A fast prezent, de ase
menea, Aurel Duma, ambasa
dorul României în R.P. Chine
ză.

Delegația română a avut, în 
aceeași zi, o convorbire cu 
membri ai conducerii Ministe
rului Metalurgiei din R.P. Chi
neză. in cadrul căreia s-a sta
bilit programul de colaborare 
dintre cele două ministere.

In ultimele zile, delegația a 
vizitai diferite obiective indus
triale, precum și expoziția din 
orașul Șanhai — frescă a rea
lizărilor obținute de colective
le diferitelor fabrici din marele 
oraș industrial.

■
■

■

■

VIATA INTERNAȚIONALA
Președintele Rafael Caldera

a primit delegația
parlamentară română

CARACAS 14 — Trimisul 
special Agerpres. Eugen Pop. 
transmite : Președintele Repu
blicii Venezuela, Rafael Calde
ra. a primit, la Palatul Mira- 
flores, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă dc 
tovarășul Mihai Dalea, preșe
dintele Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N.

Cu acest prilej, șeful dele
gației române a transmis pre
ședintelui Rafael Caldera un 
mesaj din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușe.scu. cu urări de 
fericire personală și dc prospe
ritate pentru poporul venezuc- 
lcan.

Mulțumind, președintele Ra-

faci Caldera a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj dc salut cu expresia ce
lei mai înalte stime. Referin- 
du-se la jjosibilitățile de lăr
gire u relațiilor dintre Vene
zuela și România, președin
tele Vcnezuelei a spus: „Ur
mărim cu mult Interes poli
tica României. în care se afir
mă personalitatea proprie a 
tării dumneavoastră. Putem 
dezvolt a colaborarea tehnică și 
schimburile comerciale, căro
ra ]e acordăm o importanță 
deosebită**.

întâlnirea, la care a parti
cipat și Octavian Bărbulescu, 
ambasadorul României la Ca
racas, s-a desfășurat într-o at
mosferă călduroasă.

După semnarea acordurilor
în problema pescuitului

între C.E.E. și Marea Britanic
LONDRA

Acordurile in problema pescui
tului, intervenite duminică, ia 
Bruxelles, între C.E.E. și 
Marea Britanic, reprezintă ..o 
capitulare a negociatorului 
britanic', a declarat purtăto
rul de cuvînt laburist/pcntru 
afacerile externe, Denis Healey.

Luînd cuvîntul în ~ 
Comunelor, Healey a 
guvernul conservator 
„vindut" interesele pescarilor 
britanici și că nu și-a onorat 
promisiunile în ce privește ob
ținerea unor soluționări dura
bile în problema pescuitului. 
Healey a calificat hotărîrea gu
vernului de a semna tratatul 
de aderare la C.E.E. înainte de 
17 ianuarie 1972 — data re
luării activității parlamentare

14 (Agerpres).

luminii
C.E.E.

Camera 
acuzat 
câ a

după vacanța de iarnă — drept 
o manevră, menită să împie
dice examinarea minuțioasă a 
acestor acorduri in Camera 
Comunelor.

Liderul Partidului Laburist, 
Harold Wilson, a insistat, la 
rîndui său, asupra inițierii unei 
dezbateri in parlament pe mar- 

problema 
vacanței 

începe la

ginea acordului în 
pescuitului înaintea 
parlamentare, care 
22 decembrie.

Geoffrey Rippon, 
tanlul guvernului < 
la negocierile de la Bruxelles, 
a încercat să prezinte acordul 
realizat drept corespunzător in
tereselor pescarilor britanici 
„în proporție de peste 95 
sută".

reprezen- 
conservator

la

Conflictul indo-pakistanez
se amplifică

RAWALPINDI 14 (Agerpres). 
— Purtători dc cuvînt Oficiali 
pakistanezi, citați dc agenția 
France Presse, au declarat că 
„India a continuat să trimită 
trupe helipurtate și unități de 
parașutiști în diverse regiuni 
din Pakistanul răsăritean și că 
unele dintre acestea au fost 
respinse dc trupele pakistane
ze". Lupte grele au avut loc 
lingă Tangail, la circa 60 ki
lometri nord-vest dc Dacca.

Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvînt pakistanez, reluat 
de agenția France Presse, a de
clarat că avioane pakistaneze 
au bombardat concentrări de 
trupe indiene în mai multe zo
ne de pe frontul occidental.

International și Associated 
Press, au afirmat câ unitățile 
indiene dc parașutiști lansate 
în împrejurimile orașului Dac
ca au primit întăriri și că for
țele aeronavale indiene au 
bombardat din nou portul și 
aeroportul orașului pakistanez 
Chittagong.

Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvînt indian, citat de 
agenția France Presse, a de
clarat câ aviația indiană a 
continuat să întreprindă raiduri 
asupra depozitelor de muniții 
și asupra concentrărilor de tru
pe din Pakistanul de vest.

★

DELIII 14 (Agerpres). — Pur
tători de cuvînt militari indieni 
citați de agențiile United Press

PE SCURT PE SCURT
• Conferința j.ipono-amerl- 

catiâ asupra relațiilor comercia
le bilaterale, care a avut loc 
în Honolulu, a lăsat în sus
pensie, după cum transmite co
respondentul ziarului „Yomi- 
uri". aproape toate problemele 
economice importante. care 
provoacă fricțiuni intre cele 
două țări. Comunicatul comun 
publicat la încheierea lucrărilor 
arată că părțile au căzut de a- 
cord să convoace o nouă con
ferință în viitorul apropiat pen
tru a rediscuta problemele co
merciale bilaterale, ceea ce 
semnifică, după aprecierile 
cercurilor din Tokio, că ele sini 
departe de a fi rezolvate.

• Prețurile In produsele ali
mentare au crescut în Italia, 
în medic cu 5 la sută in in
tervalul octombrie 1970 — oc
tombrie 1971, relevă presa aces
tei țări.

Deschiderea
lucrărilor

Congresului
al treilea

al Frontului
Patriei din

R.D. Vietnam
HANOI 14 (Agerpres). — 

I.a Hanoi au început lucrările 
celui de-al treilea Congres al 
Frontului Patriei din R.D. 
Vietnam. Delegații la Con
gres au fost salutați dc pre
ședintele Prezidiului Comite
tului Central al Frontului Pa
triei din R.D. Vietnam, Ton 
Duc Thang, care a exprimat 
convingerea că poporul viet
namez va obține o victorie 
deplină asupra agresorilor a- 
mericani și acoliților lor și 
va construi cu succes socialis
mul în nordul țării.

Hoang Quok Viet. membru 
al Prezidiului C.C. al Fron
tului Patriei din R.D. Viet
nam. a prezentat raportul in
titulat ..Să întărim solidaii- 
tatea, să luptăm cu hotărîre 
pentru victoria asupra agre
sorilor americani și să con
struim cu succes socialismul".

La lucrările congresului 
participă o delegație a Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud. con
dusă de Nguyen Van Hicu, 
membru al Prezidiului C.C. 
al F.N.E., și o delegație a A- 
lianței forțelor naționale, de
mocratice și iubitoare dc pa
ce din Vietnamul de sud. 
condusă de Lam Van Tot, 
vicepreședinte al Comitetului 
Central al acestei organizații.

Puternice ofensive
ale forfelor patriotice

în Laos

• Furtuni, ceață, grindină și. 
Pe alocuri, căderi de zăpadă se 
succed, fără întrerupere, de a- 
proape două zile, in Liban. Da
torită averselor de ploaie și 
vintului puternic, au fost în
registrate serioase 
ale comunicațiilor 
precum și ale circulației rutie
re.

perturbări 
telefonice,

• Ambasadorul Republicii 
Socialiste România in R. P. 
Mongolă, Sandu Ioan, a oferit 
Un cocteil cu ocazia 
sale definitive de la post. Au 
participat Bezarin 
președintele Academici de Ști
ințe a R.P. Mongole, Deramin 
Jondon, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și alte per
soane oficiale mongole, șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Ulan Bator.

plecării

Șirendib,

Printr-un decret al guver
nului Unității Populare, în 
Chile a fost creat Comitetul 
pentru conducerea economiei 
și planului. Noul organism, cel 
mai important for pentru co
ordonarea activității economice 
chiliene, este condus de preșe
dintele Salvador Allende. Din 
comitet mai fac parte miniștrii 
economiei, finanțelor, agricultu
rii. minelor, relațiilor externe 
și directorul planului național.

din
cea
din

con-

® La Ambasada S.U.A. 
Viena a avut loc marți 
de-a 10-â ședință de lucru 
cadrul actualei runde a
vorbirilor sovieto-anicricane a- 
SUpra limitării cursei înarmări
lor strategice (S.A.L.T.).

Următoarea ședință S.A.L.T. 
va avea loc miercuri, 15 de
cembrie.

@ Salariații din toate ramu
rile de transport din Okinawa 
au declarat o grevă dc 48 dc 
orc, cerînd îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă.

© e © • • •

O In capitala Siriei s-au 
desfășurat lucrările teici de a 
3-a conferințe economice pan- 
arabc, la caic participă repre
zentanți din partea majorității 
statelor membre ale Ligii Ara
be, precum și delegați din par
tea Consiliului unității econo
mice arabe și a altor organisme 
economice. Pe ordinea de zi a 
conferinței figurează probleme 
privind cooperarea arabă in do
meniul comercializării petrolu
lui, dezvoltarea industrială și 
intensificarea cooperării econo
mice in'erarabe.

• Agenția TASS anunță că 
Alcxci Kosîghin. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U R.S.S.. l-a primit, marii di
mineață, la Kremlin, pe Rai
ner Barzel. președintele Uniu
nii Creșlin-Democrate, președin
tele fracțiunii U.C.D. — U.C.S. 
din Bundestagui H.F. a Ger
maniei.

• Agenția M.T.I. informea
ză că Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare, și-a încheiat vi
zita oficială de prietenie în Re
publica Algeriană Democratică 
și Populară. Republica Guineea 
și Republica Populară Congo, 
înapoindu-se, marți, la Bu
dapesta.

<9 Intr-un 
crctariaiului Securități 
din Zagreb — transmis de agen
ția Taniug — se arată că, luni 
scara in Piața Republicii din 
Zagreb, un grup de circa 40(1 
de persoane au încălcat in mod 
grav liniștea și ordinea publică. 
Organele de securitate au ares
tat 76 de persoane. Se află 
curs cercetarea gradului lor 
răspundere penală.

Liniștea și ordinea publică 
fost restabilite, iar viața
oraș s-a normalizat — se arată 
in încheierea comunicatului.

comunicat al Sc- 
Publico

au 
in

bat pasul pe loc
BRUXELLES 14. — Trimisul 

special Agerpres, Aurel Zamfi- 
rcscu. transmite : Negocierile 
dintre cele două partide majo
ritare belgiene (social-creștin și 
socialist) în vederea elaborării 
unui nou program guvernamen
tal înregistrează o evoluție len
tă și accentuează starea de in
certitudine prin care trece Bel
gia după alegerile generale ce 
au avut lot la 7 noiembrie a.c.

Angajate la 25 noiembrie — 
a doua zi după ce premierul 
demisionai-, Gaston Eiskens, a 
primit misiunea formării unui 
nou guvern — negocierile din
tre cele două partide se desfă
șoară pe două planuri : In șe
dințe plenare și in comitete de 
lucru consacrate problemelor 
economice, financiare, sociale, 
militare, de învățămînt.

Presa belgiană evidențiază 
faptul că între cele două parti
de există serioase divergențe 
cu privire la problemele în 
dezbatere. Examinarea, spre 
exemplu, a situației financiare 
a stîrnit discuții aprinse atunci 
cînd s-a pus problema stabilirii 
noului buget. Taxa adițională 
de produse (T.V.A.), hotărîtâ 
de Piața comună, obligă nego
ciatorii să accepte din capul lo
cului un buget general deficitar 
sau să aibă în vedere înăspri
rea fiscalității. Anunțînd în
cheierea discutării chestiunilor 
financiare, cotidianul belgian „Lc 
Soir" sublinia că ..aceasta nu 
înseamnă și rezolvarea defini
tivă a problemei. înainte de a 
fi incluse într-un program gu
vernamental, opțiunile trebuie 
să fie confruntate cu concluzi
ile altor grupuri de lucru' — 
arată ziarul citat.

Acestei stări de lucruri i s a

săplămîna trecuta unadăugat
nou element, care — după cum 
se exprimă ziarul „La Libre 
Belgique' — „a degradat cli
matul politic, făcînd ca nego
cierile să bată pasul pe loc'. 
Este vorba de neînțelegerile in
tervenite în sînul Partidului 
social-creștin cu privire la co
optarea unor noi senatori, neîn
țelegeri care uneori au luat 
forme atît dc acute îneît au o- 
bligat pe formatorul Gaston 
Eiskens să suspende ședințele 
plenare dintre negociatorii ce
lor două formațiuni politice.

Prelungirea stării de incerti
tudine a provocat nemulțumiri 
în rîndui maselor, care conside
ră că a sosit timpul ca „țara 
să aibă un ghid, care să vor
bească și să acționeze cu exac
titate" — scrie „La Libre Belgi
que*.  In acest sens, pe adresa 
lui Gaston Eiskens sosesc me
morandumuri ale diverselor or
ganizații de masă, în care aces
tuia i se cere să depună toate 
eforturile pentru alcătuirea nou
lui cabinet.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, precizînd că „lucrurile 
sînt mai avansate1*,  Gaston Eis
kens și-a exprimat speranța în
cheierii cu succes, în zilele ce 
urmează, a negocierilor dintre 
cele două partide.

Reluate luni după-amiază. 
convorbirile — în cadru] cărora 
se examinează acum probleme
le învățămîntului și cercetării 
științifice — ar putea să se în
cheie joi, după cum aprecia 
,.Le Soir'. In acest caz, urmea
ză ca pînă sîmbătă să fie de
finitivat programul guverna
mental și să se treacă apoi la 
stabilirea structurii guvernului, 
la desemnarea miniștrilor și a 
secretarilor de stat.

și Vietnamul de sud

COmmilLt TRANSATLANTICE 
ÎNTRE cm Șl SATELIT

■■

Punerea în funcțiune a pri
mului cablu teleftfnic comer
cial transatlantic, ce permi
tea stabilirea a 48 legături 
simultane, a răsturnat în 1956 
monopolul deținut pină a- 
tunci de telegrafia prin ca
blu submarin. Ritmul de 
creștere, de 20 la sută anual, 
a asigurat ulterior telefoniei 
intercontinentale o continuă 
ameliorare tehnologică, fapt 
ce a permis instalarea în 
scurt timp a încă 400 legă
turi. Dar, la mai puțin de un 
deceniu, in iunie 1965, dea
supra Atlanticului și-a făcut 
apariția primul satelit de te
lecomunicații. Lansarea lui 
„Early Bird', ce oferea sin
gur 240 linii, încă dinainte 
de a fi considerată o soluție 
la cerințele crescânde de le
gături între cele două țăr
muri ale Atlanticului, a dus 
la o strînsă concurență teh
nică, economică și chiar po
litică. Protagoniști : cablul 
transatlantic și satelitul sta
ționar, în-spatele cărora s-a 
aliniat un nomenclator com
plet de interese.

Dispunînd singure de posi
bilitatea de a fabrica și lan
sa sateliți de telecomunica
ții, Statele Unite au tins de 
la început să-și adjudece toa
te avantajele economice, a- 
cesta fiind și scopul creării, 
în 1962. a societății comer
ciale C.O.M.S.A.T. Refuzînd 
să furnizeze rachete lansa
toare țărilor occidentale, și 
prin majoritatea de partici
pare pe care o deține in In
telsat, înființat în 1964, S.U.A.

au reușit să-și impună pro
gramul spațial. Primul sate
lit din seria Intelsat-4 a fost 
lansat în ianuarie a. c., ur- 
mînd ca pînă în 1973 dea
supra Atlanticului, Pacificu
lui și Oceanului Indian să 
mai fie plasați încă șase sa
teliți, fiecare cu o capacitate 
între 5 000 și 8 000 circuite. 
Cifrele comparative ale ren
tabilității celor două sisteme 
furnizate partenerilor lor de 
experții americani sînt, cel 
puțin în prezent, net avanta
joase pentru comunicațiile 
prin satelit. Luîndu-se în cal
cul costul instalării, al ex
ploatării, menținerii și actua
lizării, un circuit prin ca
blu costă 46 000 dolari, pe 
cînd unul prin satelit nu a- 
tinge decît aproximativ 9 500 
dolari. Această diferență, ce 
comportă și alte comparti
mente, se datorează, în prin
cipal, posibilității unui sate
lit de a poseda de trei sau 
patru ori mai multe circuite 
decît cel mai perfecționat 
cablu aflat în prezent în ex
ploatare.

Surprinși la început, sus
ținătorii celuilalt sistem au 
reacționat prin instalarea, în 
1970, a unui cablu trans
atlantic cu 825 circuite. Și, 
după cum s-a anunțat, acesta 
nu este decît începutul con
traofensivei, deoarece compa
nia americană A.T.T. are 
deja în proiect un cablu cu 
3 500—1 000 legături, pregă
tind totodată tehnologia pen
tru cabluri coaxiale 
10 000—15 000 circuite.

tru a anihila handicapul ca
pacității, experții au pus în 
evidență supremația pe care 
o deține cablul în ceea ce 
privește durabilitatea, 20—24 
ani față de 3—7 ani pentru 
un satelit. De asemenea, da
că un cablu poate fi reparat, 
orice defecțiune tehnică poate 
fi fatală satelitului, de unde 
s-a ivit și necesitatea de or
din tehnic ca un satelit in 
funcțiune să fie dublat cu un 
altul de rezervă. Experții și 
fizicienii au menționat și 
frecvența destul de mare a 
eșecurilor în lansări (din 14 
lansări, Intelsat a înregistrat 
trei insuccese), precum și li
mitarea transmisiunilor prin 
sateliți datorită benzilor de 
frecvență reduse, pentru a se 
evita intercalarea cu alte sis
teme de pe sol.

Faptul că fiecare din sis
teme dispune în prezent atit 
de avantaje cît și de deza
vantaje tehnice sau financia
re, face ca rezultatul final 
în domeniul comunicațiilor sâ 
aparțină celui care va obține 
cea mai sigură și ieftină ex
ploatare. Reușita în punerea 
la punct a unor noi rachete 
lansatoare, mai perfecționate 
și mai puțin costisitoare, pre
cum și a unor minisateliți 
plurifuncționali ar putea o- 
feri acestui sistem și un do
meniu aparte de întrebuința
re — acela al televiziunii, 
în alb-negru sau color, al 
transmisiunilor de programe 
culturale, sportive, naționale 
sau internaționale.

[lie VASILE

SAIGON 14 (Agerpres). — Co
mandamentul armatei saigoneze 
a anunțat că una din garnizoane
le sale din regiunea dc nord a 
Vietnamului de sud a fost ata
cată de patrioți. Alte două pos
turi întărite ale trupelor saigo
neze, situate într-o regiune 
septentrională, au fost bombar
date cu rachete. înregistrînd 
pierderi în morți și răniți. Din 
comunicatele date publicității la 
Saigon, reiese că numărul mi
litarilor saigonezi scoși din 
luptă în cursul atacurilor din 
ultimele zile este de aproxi
mativ 50. După cum precizează 
însă agențiile occidentale, în 
mod obișnuit, comandamentul 
saigonez micșorează considera
bil cifrele reprezentând pierde
rile sale.

XIENG QUANG 14 (Ager 
preș). — O puternică ofensivă 
a forțelor patriotice laoțienc a 
fost declanșată, in ultima săp- 
tămînă, în sudul Laosului. 
Drept urmare, opt batalioane 
speciale inamice au trebuit 
să cedeze, după pierderi grele 
în morți și răniți, rînd pe rînd. 
localitățile, deosebit de impor
tante din punct de vedere stra
tegie, Saravane, Langam, Ban- 
phone și Thateng — infor
mează agenția -France Presse, 
adăugind că singura localitate 
din această zonă care nu se 
află încă în mîinile patrioților 
— Paksong — este supusă zil
nic atacurilor de hărțuire ale 
acestora.

CAMBODGIA : Opinia pu
blică din lumea întreagă con
damnă escaladarea Canibod- 
giei de către trupele saigo- 
neze conduse de ofițeri ame
ricani și aprovizionate de 
helicoptere americane. Arma
ta de Eliberare din Canibod- 
gia dă riposta cuvenită ina
micului

In foto: O bază 
inamică distrusă 
ostașii Armatei de Eliberare 
la Snoul, provincia Kompong 
Chain.

militară 
de către
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