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Municipiul Petroșani se angajează cu însuflețire 
in întrecerea patriotică dintre consiliile populare

OBIECTIVI M0BILI2AT0ARE PENTRU 
CREȘTEREA POTENȚIAHIIUI ECONOMIC, 
PENTRU DEZVOETAREA MOETIIATERAEA

ANGAJAMENTUL
Consiliului popular al municipiului Petroșani
Consiliul popular al municipiului Petroșani, 

atrunit in cea de a XIIl-a sesiune, luind in 
dezbatere realizarea planului economic și a 
bugetului local pe anul 1971, precum și pre
vederile de plan și bugetul pentru anul 1972 
apreciază că sub îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, oamenii muncii din muni
cipiul nostru au obținut in anul care a trecut 
realizări însemnate in toate domeniile vieții 
economice și social-culturale.

Colectivele de muncă din întreprinderile și 
instituțiile locale au inlimpinat gloriosul semi
centenar ai Partidului Comunist Român înde
plinind cu cinste și depășind principalii indi
catori ai planului de stat, sarcinile din domeniul 
edilitar-gospodărcsc și social-cultural, contri
buind prin aceasta la dezvoltarea multilaterală 
■ patriei noastre socialiste, la creșterea continuă 
a nivelului de trai material și spiritual al po
porului.

Răspunzind cu însuflețire la chemarea la în
trecere a Consiliului popular al județului Neamț 
pe anul 1971, constatăm cu satisfacție că anga
jamentele luate au fost realizate și depășite 
astfel •

— Producția globală industrială a fost de
pășită cu 823 000 lei:

— Producția de construcții-montaj a fost de
pășită cu 3,7 milioane lei:

— S-a dat în folosință oamenilor muncii din 
Valea Jiului 904 apartamente, rețelele de apă 
potabilă au fost extinse cu 2 km, rețelele de 
apă canal cu 13 km, au fost puse in funcțiune 
surse de apă cu un debit de 230 l/s și s-au fă

cut lucrări de modernizări și asfaltări pe o su
prafață de 4ii 000 mp străzi și trotuare.

— S-a depășit volumul prestărilor dc serviciu 
in gospodăria comunalii și Iocativă cu peste 
5 750 000 lei:

— S-au asimilat 17 sortimente noi;
— Prin muncă patriotică s-a realizat un vo

lum de lucrări de peste 68 milioane Iei, față de 
62 milioane Ici cit prevedea angajamentul, rca- 
lizindu-se obiective gospodărești și edilitare 
care au contribuit la ridicarea aspectului urba
nistic al localităților.

Apreciind posibilitățile municipiului Petroșani, 
in lumina documentelor de partid și a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae C'eaușescu — se
cretar general al Partidului Comunist Român, la 
prima conferință pe țară a secretarilor comi
tetelor de partid și a primarilor din comune, 
precum și a legii privind planul cincinal de 
dezvoltare cconomico-socială a Republicii Socia
liste România Pe perioada 1971—1975, in care 
s-au evidențiat noi posibilități de creștere a 
potențialului economic, precum și pentru reali
zarea . de noi obiective edilitar-gospodărești și 
construcții de interes local, exprimind dorința 
unanimă a cetățenilor municipiului Petroșani,

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI 
SUSȚINE CHEMAREA LA ÎNTRECERE SO
CIALISTA LANSATA DE CONSILIUL POPU
LUI AL JUDEȚULUI HUNEDOARA. ANGA- 
JlNDU-SE SA REALIZEZE 1N ANUL 1972 UR
MĂTOARELE OBIECTIVE :

valoare dc 50 000 lei la I.G.L. 
și 50 000 lei la I.G.C.:

— se vor realiza 100 000 lei 
beneficii peste plan la I.G.C. și 
50 000 lei la I.G.L.

3) In domeniul industriei mo- 
rărit-panificație :

Depășirea planului producției 
marfă vîndută și încasată cu 
300 000 lei, realizarea de eco
nomii peste plan în sumă de 
100 000 lei, depășirea planului 
de beneficii cu 100 000 lei, depă
șirea productivității muncii cu 
1 000 lei/salariat/an.

4) In domeniul aprovizionă
rii și servirii populației :

— Depășirea planului de des
facere cu 6 900 000 lei din caret

— O.C.L.
Alimentara 3 000 000 lei

— T.A.P.L. 800 000 lei
— O.C.L. Produse

industriale 3 000 000 lei
— C.L.F. 100 000 lei
— Economii la cheltuieli de 

circulație în valoare de 50 000 
lei;

— Realizarea a 250 000 lei 
beneficii peste plan din care t 
O.C.L. Alimentara — 50 000 lei; 
O.C.L. industrial — 100 000 lei;
T.A.P.L. — 50 000 lei; C.L.F. — 
50 000 lei;

— Se vor repara, moderniza 
șj amenaja un număr de 45 
unități comerciale și anume:

— O.C.L. Alimentara 5, O.C.L. 
industrial 8, T.A.P.L. 10, C.L.F. 
20.

(Continuare în pag. a 3-a) 
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Piesele și aparatele execu
tate la S.C.S.M. Petroșani au 
un grad tot mai înalt de teh
nicitate.

In clișeu : tinărul lăcătuș

/-ați văzut, stimați citi
tori, cum, la inceput, 
au traversat, porțiuni 

apreciabile de trotuar și li
nele puncte ale străzii prin
cipale a orașului nostru cu 
șanțul, care, să recunoaștem, 
ne cam îngreuna deplasarea, 

CUVINTE CALDE
iar în zilele ploioase, țarina 
excavată dinele, înmuiată, ne 
cam murdărea pantofii. Unii 
erau tentați, poate au și fă
cut-o, să afirme : „Iar au în
ceput să spargă trotuarele și 
străzile, să „desfunde" orașul. 
Nu puteau să facă aceasta de 
la inceput ?“. Nu, nu puteau 
pentru că ceea ce impun ce
rințele prezentului, nu era 
atit de necesar cu cițiva ani 
in urmă. Și mai mult decit 
probabil, și în viitor vor fi 
necesare
De aceea, ei, muncitorii Lo
tului nr. 3 Petroșani al Șan
tierului de construcții și mon
taje electrice — Deva, căci 
despre ei este vorba, și-au 
văzut cu perseverență de tre-

astfel de lucrări.

ACȚIUNE pioniereasca
Cu prilejul aniversării zilei 

unirii, unitatea de pionieri a 
Liceului din Vulcan a audiat 
o expunere în cadrul căreia 
prof. Elena Stănilă a vorbit 
pionierilor despre însemnătatea 
acestui act măreț, despre cei 
care au luptat eroic pentru în
făptuirea lui.

Dorn Marincan Marin, in 
timp ce execută un capac pen
tru cutia cartușului filtrant 
a aparatului de salvare.

buri sjidind ploaia rece de 
toamnă, gerul aspru din ulti
mele săptămîni. Pentru că, să 
recunoaștem din nou, nu e 
chiar plăcut să stai cocoțat 
pe stilp sau in autotelescop, 
în bătaia viatului, a ploii, 
a gerului și să legi ori să 

dezlegi conductori, operație 
care nu poate fi efectuată in 
condifii bune decit cu mina... 
fără mănuși. Nu, nu e plă
cut. E insă necesar. Convinși 
de această necesitate, electri
cienii constructori conduși de 
Dumitru Florescu, șef de lot, 
Cornel Urban, maistru, Ion 
Vrăncilă, șef de echipă, au 
răbdat mult frig in ultima 
perioadă, au depus multe e- 
forturi pentru ca acum să 
poată afirma că au învins 
multe greutăți — determina
te, între altele, și de faptul 
că au putut 
perații doar

efectua unele o- 
in timpul cind

T. ȚAȚARCA

(Continuare tn pag. a 3-a)

După expunere a urmat un 
program artistic în cadrul căp
ruia a fost prezentată sceneta 
„Moș Ion Roată și Unirea" ur
mată de cîntece susținute de 
corul liceului.

Traian BLAJ 
elev, Liceul de cultură genera

lă Vulcan 

la Pragn consfătuire.! < omite- 
fului 1’olilK Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La consfătuire iau parte :
din partea Republicii Popu

lare Bulgarin: Todor Jlvkov, 
prim-sec-rotar al C< . al I’CIL, 
președintele Consiliului dc Stal 
al ILP. Bulgaria, conducătorul 
delegației, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politie 
nl C.C. al P.C.B, |M-eședinto|c 
Consiliului do Miniștri al H P. 
Bulgaria, l’etăr Mladcnov. m< m- 
bru al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe, Konstantin 
Tcllalov, membru al C.C. al 
P.C.B.. șeful Secției de politică 
externă și probleme internațio
nale a C.C."al P.C.B. ;

din partea Republicii Socia
liste Cehoslovace: Gustav
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C.C., conducătorul delega
ției, Ludvik Svoboda, membru 
nl Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele R.S. Cehoslovace, 
Lubomir Strougal, membru ni 
Biroului Politic nl C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace. Vasil Bilnk, mem
bru al Prezidiului și secretar 
al C.C. a] P.C.C., Bohuslav 
Chnoupek, membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul afacerilor ex
terne ;

din partea Republicii Demo
crate germane : Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. nl P.S.U.G. 
conducătorul delegației, Her
mann Axcn, membru al Birou
lui Politic și secretar al C.C. nl 
P.S.U.G., Wolfgang Rauchfuss, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vi- 
ceprcședint? al Consiliului dc 
miniștri al R.D.G., Otto Winzcr, 
membru al C.C nl P.S.U.G.. 
ministrul afacerilor externe, 
Paul Markowski, membru al
C.C.  al P.S.U.G., șeful Secției

Felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul aniversării zilei de naștere

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost vizitat, 
marți seara, la reședința sa din 
Fraga, de tovarășii Gustav

CHEMARE
către toate consiliile populare, către 
toți cetățenii din comunele și satele 

Republicii Socialiste România
întruniți, marți, într-o se

siune a Consiliului popular 
comunal, harnicii gospodari 
din Pechea, județul Galați — 
unde funcționează una din 
cele mai vechi cooperative a- 
gricole din țară — au hotă- 
rit să lanseze o chemare la 
întrecere socialistă către toa
te consiliile populare, către 
toți cetățenii din comunele, și 
satele patriei, pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor e- 
conomice, edilitare și social- 
culturale pe anul 1972.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm cei prezenți au adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae

Prima confșfință pe țară a 
secretarilor comitetelor de partid 
și a președinților consiliilor 
populare comunale a constituit 
pentru viața satului românesc 
un eveniment de excepțională 
importanță, dind un nou avînt 
întregii activități economice și 
social-culturale, stabilindu-se 
perspectiva evoluției multilate
rale a comunelor și satelor pa
triei.

Dezbaterile care au avut loc 
cu acest prilej, cuvîntarea mo
bilizatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea lucră
rilor conferinței, precum și re
zoluția adoptată, constituie un 
strălucit program de dezvolta
re, un prețios îndreptar pentru 

relații externe h C.C. al 
P.S.U.G., Oskar Fischer. mem
bru al C.C. al P.S.U.G , adjunct 
nl ministrului afacerilor exter
ne, Werner Ebcrlcin, membru 
al Comisiei dc revizie a P.S.U.G 
adjunct dc șef dc secție la C.C. 
al P.S.U.G ;

din partea Republicii Popu
lare Polone- Edward Gierek, 
prim-sccretar al C. C. al 
I’.M.U.P. conducătorul delega
ției. Piolr Jarus/ewkz. membru 
al Biroului Politic al C.C il 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui dc Miniștri nl R.P. Polone, 
Ștefan Olszowskj, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
I’.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe, Jozef Tejchma, mem
bru nl Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Ryszard 
Frelck, membru al secretariatu
lui. șeful Secției externe a C.C. 

al P.M.U.P., Stanislaw Trepczyn . 
ski, membru al C.C. al P.M.U.P.j 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe ;

din partea Republicii Socialis
te România : Nicolae Ceaușescu, 
secretar general nl Partidului 
Comunist Romfih, președintele 
Consiliului dc Stat al Republicii 
Socialiste România, conducăto
rul delegației, Ion Gheorghc 
Maurcr, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Paul Niculcscu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Corncliu 
Măncscu, membru nl C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne;

din partea Republicii Popu
lare Ungare! Janos Kadar, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.S.U, conducătorul delega

Husak, secretarul general al 
*C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Lubomir Strougal, membru al 
prezidiului C.C. al P.C.C. și pre
ședintele guvernului R.S. Ceho
slovace, Vasil Bilak, membru al 
prezidiului și secretar al C.C.

Ceaușescu, in care se spune : 
însuflețiți de prețioasele în

vățăminte și de sarcinile de 
o deosebită complexitate cu
prinse in expunerea dumnea
voastră cu prilejul primei 
conferințe pe țară a secre
tarilor comitetelor de partid 
și a președinților consiliilor 
populare comunale, am hotă- 
rit, într-o atmosferă de en
tuziasm și de puternic atașa
ment față de partid, față de 
dumneavoastră, iubite tova
rășe Ceaușescu, să lansăm o 
chemare la întrecere către 
toate consiliile populare co
munale, către toți locuitorii 
comunelor și satelor patriei 
noastre.

activitatea organelor comunale 
de partid și dc stat, în vederea 
îmbunătățirii patrimoniului eco
nomic și social-cultural, a creș
terii nivelului de trai al țără
nimii.

Urmînd neabătut drumul lu
minos trasat de Congresul al 
X-lea al partidului, traducînd 
în viață documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, cu privire la „Pro
gramul P.C.R. pentru îmbună
tățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cu
noașterii și educația socialistă 
a maselor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și e- 
chității socialiste și comuniste1”, 

1) In industria locală :

— depășirea planului produc
ției globale cu 300 000 lei;

— depășirea planului produc
ției marfă cu 300 000 lei;

— depășirea producției marfă 
vîndută și încasată cu 300 000 
lei;

— asimilarea a 8 noi produse 
de bunuri de consum în va
loare de 3 800 000 lei;

— se va realiza suplimentar 
100 000 lei beneficii peste plan.

2) In gospodăria comunală și 
Iocativă :

— depășirea planului dc pro
ducție și prestații prin efort 
propriu cu 200 000 lei la I.G.C. 
și cu 250 000 lei In I.G.L.;

— se vor realiza economii su
plimentare la prețul de cost în

ției, Jeno Foek, membru al Mi 
roului Politic al C.C. al P.M.S.L , 
președintele Guvernului Revolu- 
ț ioniir Muncitoresc-Țărflnesc 
Ungur, Janos Peter, membru al 
C.C. al P.M.S U , minis nil afa
cerilor externe ;

din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste : Leonid 
II ici Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.US., conducătorul 
delegației, Alexei Nikolaevici 
Kosîgbin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Kons .tntin Fco- 
dorovlci Katușcv, secretar al C.C, 
nl P.C.U.S.. Konstantin Viktoro- 
vici Rusakov, membru al C.C, 
al P.C.U.S., șef de secție la C.C. 
a| P.C.U.S., Vasili Vasilievici 
Kuzncțov, membru al C.C. al 
P.C. U.S., prim-locțiitor al minis
trului nfaccrilor externe.

Prima ședință s-a desfășurat 
sub președinția conducătorului 
delegației Republicii Democrate 
Germane, tovarășul Erich Ho
necker. prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

Ședința dc după-amiază a 
fost prezidată dc conducătorul 
delegației Republicii Populare 
Poloni, tovarășul Edward Gic- 
rck. nrim secretar al C.C. al 
I’.M.U.P

Consfătuirea a examinat „pro
blemele actuale ale păcii, secu
rității si colaborării în Europa“,

La lucrările consfătuirii iau 
parte tovarășul I. I. Iakubovskl, 
mareșal nl Uniunii Sovietice, 
comandantul suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul dc la Varșo
via, și tovarășul N. P. Firiubin, 
secretarul general al Comitetu
lui Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

al P.C.C., Alois Indra, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C. și 
președintele Adunării Federale, 
și Jan Fojtik, secretar al C.C. 
al P.C.C., care l-au felicitat cu 
prilejul aniversării zilei sale de 
naștere.

Chibzuind cu grijă și cu 
înaltă răspundere, ne-am pro
pus ca prin munca plină de 
entuziasm să lucrăm mai bi
ne ]>ămintul, să depășim sub
stanțial prevederile planului 
pe acest an, să înfăptuim 
sarcinile istorice stabilite de 
plenara Comitetului Central 
al partidului din 3—5 noiem
brie 1971.

Vă asigurăm, se spune in 
încheierea telegramei, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sub conducerea Comitetu
lui comunal de partid, prin 
participarea largă a tuturor 
cetățenilor, vom înfăptui în 
mod exemplar obiectivele pe 
care ni le-am propus.

locuitorii comunei Pechea, 
sub conducerea comitetului de 
partid, au încheiat primul an 
al cincinalului' 1971—1975 cu 
succese deosebite in toate do
meniile de activitate, îndepli- 
nindu-și și depășindu-și sarci
nile economice și sociale la ma
joritatea indicatorilor de plan.

Consiliul popular comunal, a- 
nalizind temeinic rezultatele în
registrate, constată cu îndreptă
țită mîndrie și satisfacție că 
valoarea producției globale a- 
gricolc, vegetale și animale a 
cooperativei agricole a fost de
pășită cu peste 10 milioane lei.

Prin obținerea unor produc-

(Continuare in pag. a 4-a)

.Aproape de confluența Jiuri- 
lor, pc șantierul dc la Dănuțoni 
— Iscroni, echipa condusă de 
instalatorul Iosif Ciosa finisea
ză instalația nictantancului de 
la stația dc epurare a apelor 
menajere.
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CADRAN ECONOMIC ' “ s’tÎTÎTÎC O M U NIS T
0 CARACTERISTICĂ DE BAZĂ A MUNCII
ORGANELOR DE CONDUCERE COLECTIVA

Crearea și dezvoltareu de că
tre P.C.R. a bazei tchnico-ma- 
teriale a socialismului, conti
nuarea cu fermitate a politicii 
dc industrializare socialistă a 
României, fac ca economia noas
tră să capete din ce în ce mai 
mult aspectele unei societăți 
puternic industrializate. Este 
meritul partidului nostru fap
tul de a fi sesizat, în acest con
text, necesitatea creșterii inte
resului față dc știința condu
cerii și de a fi dezvoltat preo
cuparea pentru dimensiunile or
ganizatorice ale faptelor.

Do altfel însuși V. 1. Lenin a 
acordai o mare însemnătate tra
tării științifice a problemelor 
dc organizare și conducere. E 
udevărot că Lenin nu urc lu
crări speciale cu o asemenea 
denumire. Opera sa conține însă 
formularea concretă a tuturor 
principiilor de bază ale orga
nizării și conducerii. In lucrări 
ca ..Mai bine mai puțin, dar 
mai bine", .Cuvintare la Con
gresul -ii IX-lea al Partidului 
Comunist Bolșevic", „Statul și 
revoluția- (capit. V) și în multe 
alte lucrări, Lenin a abordat 
o sene de probleme principale 
ale conducerii și organizării.

Conceptul marxist-leninlsl des

ZOLTAN KIKALY,
Consilier, Centrala cărbunelui Petroșani

pre conducerea societății socia 
liste se îmbogățește prin expe
riența partidelor comuniste și 
muncitorești, lucru la care parti
dul nostru iși aduce din plin 
contribuția. In țara noastră, du
pă Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din de
cembrie 1967 și Congresul al 
X-lea al P.C.R., au fost și sini 
luate importante măsuri în di
recția perfecționării relațiilor 
socialiste de producție, sînt 
cristalizate principiile care stau 
la baza noului sistem de con
ducere și organizare în țara 
noastră cum sînt :

> respectarea consecventa a 
centralismului democratic, care 
îmbină coordonarea centraliza
tă, pe bază de plan, a activi
tății economice de către stat, 
cu acordarea unor atribuții largi 
unităților economice;

> apropierea conducerii de 
producție, pentru a putea ac
ționa operativ și eficient în di
rijarea proceselor economice ca
re au loc în întreprinderi și 
în celelalte unități;

< aplicarea principiului con
ducerii și muncii colective ca

re este determinată dc crește
rea complexității activității tu
turor unităților și care impune 
folosirea experienței, a cunoș
tințelor și a ideilor unui număr 
cît mai marc de specialiști an
grenați la conducerea unităților 
economice;

<> aplicarea principiului ges
tiunii economice, ceea ce pre
supune ridicarea continuă a e- 
ficiențc-i economice a tuturor 
activităților;

> cointeresarea sporită a tu
turor categoriilor de salariați 
pentru obținerea dc rezultate 
superioare.

In aplicarea acestor principii, 
cu puțin timp în urmă, a fost 
aprobată și pusă în viață Legea 
cu privire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste de 
stat. In vocabularul cotidian îi 
spunem „Legea 11".

Socot că nici cel mai abil 
exeget nu ar reuși, într-un 
spațiu limitat, să comenteze în
treaga însemnătate a acestei 
legi. Va trebui să ne mulțumim, 
deci, punctind în acest sens 
doar unele aspecte esențiale i

— este pentru prima oară 

cind avem un singur act nor
mativ pentru reglementarea u- 
nor principii unitare de organi
zare și conducere a tuturor u- 
nităților socialiste de stat;

— se face precizarea clară 
a rolului și locului pe care 
centralele, respectiv întreprinde
rile îl ocupă în angrenajul eco
nomiei naționale;

— se instituționează forme și 
metode superioare de aplicare 
a principiului muncii și con
ducerii colective.

Sin tem în perioada în care 
se face trecerea la aplicarea 
prevederilor Legii nr. 11 și în 
privința constituirii organelor 
colective de conducere. In fapt 
despre ce este vorba ?

Ca expresie a lărgirii demo
cratismului socialist, se majo
rează numărul reprezentanților 
salariaților și sînt lărgite atri
buțiile consiliilor și comitetelor 
oamenilor muncii. Se conferă 
Consiliului oamenilor muncii 
de la centrale dreptul de de
cizie în aplicarea celei mai po
trivite repartizări a atribuțiilor 
șl răspunderilor în cadrul cen
tralei. Adunarea generală a oa
menilor muncii, atît la între
prinderi cît și la centrale — ca

(Continuare in pag. a 2-a)
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Considerații privind eficiența economică 
a introducerii complexului de abataj 

OMKT în cadrul f. M. Uricani
Una din coordonatele de ba 

«i ale dezvoltării producției 
materiale in țara noastră o 
constituie — in lumina docu
mentelor de partid și de stat 
— introducerea largă in pro
ducție a unor utilaje și tehno
logii moderne, premisă indis
pensabilă realizării unor indi
catori tehnico-economici supe
riori. Industria minieră, carac
terizată printr-o pondere mare 
a manoperei in totalul cheltu
ielilor de producție, oferă hune 
posibilități de intensificare a 
procesului de asimilare a unor 
noi mașini și instalații cu înal
te performanțe tehnice și eco
nomice. de extindere a meca
nizării și de perfecționare a 
procedeelor tehnologico.

In acest context se înscrie și 
recenta punere m funcțiune, 
in cadrul E.M. l ricani. a unui 
complex mecanizat de abataj 
de lipul (IMKT-2, realizare ta
re creează condiții do transfor
mare a sectorului 111 intr-un 
sector-a vansardă al exploa
tării. intr-un sector director in 
ieea ce privește evoluția viitoa
re a extracției de aici, datorită 
ponderii mari pe care o va a- 
vea in realizarea volumului to- 
lal planificat, de producție, și 
in stabilirea nivelului mediu 
al cheltuielilor «le producție, 
raportat la ansamblul unității.

Importantul efort do investi
ții necesitat a făcut, bineînțe
les. utilă fundamentarea regi
mului de exploatare, în sensul 
stabilirii unor nivele optime 
pentru productivitatea muncii 
și al determinării indicatorilor 
de utilizare extensivă și inten
sivă care «ă asigure. în condi
țiile de zăcămînt date, o efici
entă economică cit mai ridica
tă

Experiența dobindită în uti-
. zarea complexelor de abataj 

Pe plan mondial indică o efi
ciență maximă a acestora in 
condițiile unor panouri de ex
ploatare cu lungimi de peste 
’ km și a fronturilor de abataj 
de mo—150 m și chiar peste 
200 m. în vederea reducerii, cit 
mai mult posibil, a ponderii 
lucrărilor de transport și de 
montaj a complexelor și de a- 
tacare a unui nou panou.

In cazul minei Uricani, obi
ectul exploatării îl formează 
stratul 15. în blocul V/3 ; carac
teristicile geologico-miniere ale 
acestei zone de zăcămînt creea
ză o «erie de probleme de care 
—a ținut cont la detalierea teh
nologiei de lucru. Menționăm, 
in primul rind. dimensiunile 
mult mai reduse ale panoului 
'le exploatare, limi’ate. in func
ție de condițiile tectonice ale 
zăcămîntului ia 250 m pe di
recție și 95 m lungime de front 
de abataj. In vederea reducerii 
ponderii cheltuielilor de trans
port. programul de lucru pre
vede exploatarea ulterioară, în 
retragere, a unui panou înveci
nat.

In al doilea rin-J. cărbunele 
ire duritate destul de ridicată, 
ărâ fi împiedica, insă, tăierea 

mecanizată : stratul prezintă
două intercalații sterile, din 
care cea de sub coperiș, este 
alcătuită din marne friabile și 
poate fi tăiată cu combina. Cea 
de-a doua intercalate, groasă 
de cea. 25 cm este alcătuită 
dintr-o gresie dură situată la 
15 cm de culcuș. Încercările 
făcute au arătat că nu este 
posibilă tăierea mecanizată a 
acestei porțiuni de strat. In a- 
ceste condiții, s-a preconizat 
excavarca, prin operațiuni de 
perforare-pușcare. a intercala
tei sterile de la culcuș împre
ună cu bancul de cărbune in

ferior, restul de front (cea 85 
la sută) urmind a fi tăiat me
canizat cu ajutorul combinei 
KS-I Ulterior — dacă grosi
mea stratului o va permite — 
abatajul se va ridica cu vatra 
la nivelul intercalatei, creîn- 
dii-sc posibilitatea ca tăierea 
întregului front să se execute 
mecanizat.

Din considerarea tuturor o- 
perațiilor ce se vor executa in 
cele două variante, rezultă un 
nivel al productivității muncii 
dc 14 tonc/post in cazul utili
zării pușcării parțiale a frontu
lui, și de cea. 21 tonc/post la 
mecanizarea totală a tăierii.

Elementele prețului de cost 
se consideră constante ca va
loare in cadrul aceleiași vari
ante de lucru și se estimează 
după cum urmează :

< materialele explozive lip 
scsc I» mecanizarea țoală a tă
ierii ; cantitățile onsumate la 
varianta cu pușcarc sînt 
-tabilite prin programul dc lu
cru ;

(I valoarea materialului lem
nos se limitează la cifra pla
nificată (2 mc/1000 tone), nece
sară pentru armarea intersec
țiilor cu abatajul a galeriilor 
colectoare și dc refugiu :

$ pentru stabilirea consu
mului dc energie electrică se ia 
ca punct de plecare consumul 
mediu înregistrat la abatajele 
frontale susținute cu stilpi hi
draulici acționați cu pompă 
centrală in cursul anului 1971 ; 
puterea instalată fiind sensibil 
egală, se ia in considerare 
doar creșterea coeficientului 
dc similitudine de la 0,6 la a- 
ceste abataje la 0,8 în cazul 
ut ilizării complexului OM KT, 
valoarea consumului specific 
de energie majorindu-se cu cea. 
30 la sută ;

£ salariile de bază directe 
se obțin luind ca punct de 
plecare normele cerute (de 14

Abataje frontale 100 100
Coiuplex fără
pușcare 25.6 150
Complex puș-
care par-
(ială 30,5 150

100 100 100 100

100 153.3 20,9 52,2

100 178,5 31,4 62,2

Productivitalea muncii este 
mult majorată față de media 
realizaiă la abatajele frontale 
in 1971. rezultind o creștere dc 
2,81 ori și, respectiv 1,54 ori.

Din cele arătate, rezultă că 
introducerea recentă a com
plexului mecanizat de abataj 
la lucrările de exploatare a 
stratului 15 in blocul V/3 este 
rentabilă din punct de vedere 
economic, existind posibilita
tea reducerii substanțiale a 
cheltuielilor de producție, in 
condițiile existenței unor alte 
avantaje certe care nu pot fi 
evaluate cantitativ : creșterea 
securității muncii, reducerea e- 
fortuluj fizic, asigurarea ritmi
cității producției etc.

Pentru atingerea indicatori
lor propuși este necesar să se 
țină seama de o serie de condi
ții printre care :

<£ Realizarea nivelului pro
pus al productivității muncii 
in care scop trebuie stabilită 
tehnologia optimă care să fie 

si, respectiv, de cea. 21 tone/ 
post), specificate mai sus ;
* ansortizaroa costului com

plexului este elementul varia
bil cel mai important, atit ca 
pondere rit și ca evoluție, In 
funcție dc volumul producției 
debitate.

Prin repartizarea cotei de a- 
mnrtizare la producția lunară 
se obține amortizarea specifică, 
mărime echivalentă cantitativ 
cu investiția specifică, caro, la 
rindul său, variază invers pro
porțional cu gradul de utilizare 
intensivă a instalației.

Producția lunară este depen
dentă de numărul dc posturi 
prestate. In cazul pușcării in- 
tercalației, există posibilități 
dc a decide plasarea intr-un 
intervii! mai mare, deoarece 
crește volumul de muncă a- 
fcctat operațiunilor parțial me
canizate (perforarea găurilor in 
steril și în cărbune. încărcarea 
etc.).

S-a calculat că valoarea 
amortizării care revine la o to
nă de cărbune, in cazul tăierii 
integrale cu combina, la o pla
sare de opt muncitori pe 
schimb revine, in varianta cu 
pușcarc parțială, In pro
ducția corespunzătoare a u- 
nei plasări dc 12 munci
tori, fapt care ilustrează dife
rența dc productivitate dintre 
cele două variante.

In ansamblu, totalul cheltu
ielilor directe este mult scă
zut in comparație cu valorile 
medii pe 1971 înregistrate in 
cazul abatajelor frontale ale 
exploatării ; pentru exemplifi
care se vor considera (in tabe
lul nr. 1) valorile înregistrate 
la abatajele frontale (notate 
Kill la sută) și la cele de la 
complexul fără pușcare (la o 
plasare de 1 posturi) și cu pușr 
care parțială (9 posturi plasa
te).

Tabel nr. 1 — in h/.e

asimilată ireproșabil dc către 
întreg personalul de deservire.

Realizarea productivității 
muncii este impusă de faptul 
că aceasta reprezintă, prin creș
terea sa importantă, principa
lul element care contribuie la 
reducerea cheltuielilor totale. 
S-a stabilit că limita de renta
bilitate se găsește la o produc
tivitate a muncii de minim 
10—11 tone/post. sau — luind 
în considerare un volum de 
cheltuieli neprevăzute de cea. 
15 la sută — la un nivel de 12 
tone/post.

Plasarea maximă a aba
tajului in 4 schimburi, in limi
ta volumului dc operații ce ur
inează a fi executate. Prin a- 
ceasta se reduce valoarea inves
tiției specifice care constituie 
unul din elementele principa
le ale cheltuielilor totale, mar
tinii creșteri față de situația 
existentă la abatajele frontale.

Ing. Mihai BOGDAN
E.M. l’ricani

Pentru indicatori tehnici
și calitativi cit mai înaiți

„Maestrul 
de ceremonii"

Intr-unui din abatajele sec
torului II al minei Dilja se 
pregătea pușcarea... Sosise a- 
colo și „maestrul de ceremo
nii" artificierul Vasile Co
mun. Numai că, din păcate, 
dinsul uitase „protocolul", 
neevacuind din front oame
nii din schimb. Ori este știut 
că la asemenea operații, din 
cadrul procesului de extracție, 
singurul .asistent- autorizai 
este șeful de schimb. El tre-

ÎN VIZOR
buie să ajute la burarea gă
urilor de mină. Cu treburi 
trecuse pe acolo și maistrul 
principal Vasile Petruș. Cul
mea, că nici de dala aceasta 
prezenta unui grup de oa
meni in preajma locului de 
pușcare nu fusese „remarcat" 
și toate decurgeau de parcă 
nimic nu ar fi fost în neregu
lă. Bucuros de asistență, arti
ficierul iși făcu repede și de 
grabă „meseria" și pentru a 
da „spectacolului" o notă, in 
plus, de susnens, inițierea gă
urilor de mină a făcut-o de 
la numai Iii m și nu de la 100 
cum prevăd N.D.P.M,

Din fericire, de rindul aces
ta nu s-a produs nici un ac
cident.

N. ANDREI

Stația de betoane Vulcan. Obiectivul a surprins mo
mentul cînd șeful de brigadă Vasile Șunilanski dirijează 
o încărcare de ciment de la silozuri.

Foto: I. L1CIU

Cum luptăm 
împotriva zgomotului?
Civilizația ne aduce, pe lin

gă binefacerile ei, și unele 
(m<ici sau mari) necazuri... Prin
tre acestea se numără polua
rea mediului înconjurător : a 
apelor, a aerului, care preocu
pă și îngrijorează din ce in ce 
mai mult pe medici, sociologi, 
urbaniști și organele legislati
ve. Relativ puțin s-a auzit pî
nă acum despre... zgomot, res
pectiv despre combaterea a- 
cestuia, deși el s-a furișat pe 
nesimțite in viața noastră de 
toate zilele și în uzinele in 
care lucrează mii de oameni.

Medicii au constatat că zgo
motul are efecte dăunătoare a- 
supra sănătății, provocând, în
tre altele, creșterea colcsteri- 
nei in singe, înrăutățirea cir
culației periferice, slăbirea au
zului. Efectele nedorite se trans
mit și economiei datorită obo
selii și iritabilității salariați- 

lor, predispoziției la accidente 
și absențelor de boală.

Gradul de pericol pe care îl 
prezintă zgomotul depinde de 
doi factori : intensitatea lui și 
durata de expunere. Inlensita-

Pe tenie actuale 
din minerit

tea sau — în termeni științi
fici — nivelul de presiune a- 
cusficâ se măsoară cu fonome- 
truj și se exprimă in decibeli 
(dB). S-a constatat că la o du
rată de expunere de 8 ore li
mita nepericuloasă este de 90 
dB. Dacă intensitatea crește, 
durata de expunere nepericu

Se știe că pregătii ea jdu- 
nârii oamenilor muncii dc 
ia o unitate minieră repre
zintă o sarcină de mure ac
tualitate în această perioadă 
care stă în fața organizației 
de sindicat, a întregului co
lectiv de muncă. Această e- 
tapă pregătitoare trebuie să 
fie dominată de preocupa
rea pentru desfășurarea ti
flei activități economice co
respunzătoare în toate sec
toarele și compartimentele 
de activitate, orientind stră
daniile tuturor salariaților 
minei către îndeplinirea e- 
xemplară a indicatorilor V h- 
nico-econonȘtpi.

Recenta chemare la între
cere a colectivului sectoru
lui II de la mina Anirioasa. 
către celelalte colective si
milare ale exploatării se în
scrie pe această coordonată 
majoră a activității de ex
tracție. In afara unui spor a- 
nual de 2 000 de tone la pro
ducția de cărbune, dintre o- 
biectîvele pc care și le-a pro
pus harnicul colectiv al sec
torului 11 se mai pot men
ționa i creșterea randamen-

Un nou 
a intrat în

Cele relatate mai sus au 
primit o frumoasă confirma
re : luni. 24 ianuarie a. c.. la 
începutul schimbului I, în 
cadru! sectorului II s-a dat 
în exploatare un nou abataj 
cu front scurt, pe straiul 13. 
prevăzut să asigure o capa
citate zilnică dc circa 300 de 
tone, cu un randament planifi
cat de 7 tonc/post, și să fie do
tat cu transportor TR—3. de 
mare debit Aici își desfă
șoară activii iiea brigada har- 
n că. pricepută, cu o organi
zare ireproșabilă a lucrului 
la f’-ont, condusă de Victor 
Andrițoiu, care a reușit să 
atingă stratu) de cărbune cu 
10 zile înainte de termenul 
fixat prin graficul de execu- 

loasă scade. Astfel, dacă in
tensitatea crește la 113 dB pe
ricolul începe să se manifeste 
de la 15 minute.

Dintre sursele de zgomot, 
mai importante sînt: zgomotul 
produs de circulație și cel in
dustrial. Pe cititorii noștri îi 
va interesa mai mult zgomo
tul industrial și îndeosebi ce) 
produs în industria minieră, 
lată cîteva date privind zgo- 
motn] produs de unele mașini 
folosite în minerit (exploatare 
subterană și la ?i) și în prepa
rare: perforatoare, 112—119 
dl’: compresoare. 103—112 dB ; 
excavatoare. 94—111 dB ; bul
dozere 89—106 dB ; mașini de 
încălcat 90—105 dB : ciururi 
vibrante, 98—109 dB: eonca- 
soare 95—108 dB : mori cu bile 
sau cu bare. 89—104 dB.

In subteran, nivelul dc zgo
mot crește — datorită refle

t ui ui cu 15 kg pe p06l pe 
sector și cu 25 kg pe post pe 
abataje, reducerea prețului 
dc cost cu un leu pe tona 
extrasă, depășirea vitezelor 
do avansare In fronturile de 
lucru, diminuarea la maxi
mum și — dacă se poale — 
înlăturarea definitivă a sur
părilor, avanilor, defecțiuni 
lor electromecanice ele.

Principala măsură înscri
să pe agenda urgențelor a 
început să prindă viață : rea
lizarea întregului complex 
de lucrări pregătitoare de pc 
stratul 13 pentru intrarea in 
funcțiune a unor noi capa 
citați r|c producție.

Pînă la mijlocul lunii fe
bruarie a c. se vor termina 
toate operațiile de revizuire 
și de montare a combinei de 
lip KB — 125 Z pe panoul 
superior al Patului 18 D< < i. 
extinderea mecanizării — du
pă cum se vede — e... la ea 
ac \ă în cadrul sectorului II.

Pînă la finele lunii curente 
se preconizează organizarea 
lucrului pe patru schimburi 
la țoale brigăzile de pregă
tire.

abataj 
funcțiune !
ție. Succesul a putu» să fie 
posibil prin urgentarea lu
crărilor de pregătire pentru 
redeschiderea și reamenaja- 
rea planului înclinat nr. 1. 
Preocupările susținute ale 
conducerii sectorului, măsu
rile luate d:n timp și-au gă
sit împlinirea și in amena
jarea corecta a circuitului de 
încărcare și de transport la 
orizontul X. In această zonă 
s-au efectuat une’e lucrări 
suplimentare pentru ca pe 
circuitul in cauză să poată 
rula un mare număr de va- 
gonete de circa 3—4 ori mai 
multe decit înainte.

C. DANILA

x’ iei in spațiile restrînse — cu 
. -U dB.

O dată ce a fost stabilit efec
tul dăunător al zgomotului a 
început și căutarea soluțiilor 
pentru protecția omului. Ast
fel. s-au propus căști care pro
tejează urechile de pătrunde
rea zgomotului, dar eficiența 
acestora este mai mult decit 
îndoielnică. Dacă omul purtă
tor de cască nu aude zgomo
tul, el în schimb nu aude bine 
nici semnalele și aceasta poate 
să-l coste mai scump decît slă
birea auzului... De aceea, cu în 
atîtea alte domenii, și aici este 
mai indicată combaterea cau
zelor decît proiecția contra e- 
fectelor.

Constructorilor de mașini le 
revine sarcina să conceapă u- 
tilaje care produc zgomot - cit 
mai puțin, dar și cei care ex
ploatează aceste mașini trebuie 
să le greseze și să le întrețină 
bine. Aceste eforturi merită 
depuse pentru că zgomotul, in 
cele mai multe cazuri, merge 
mină in mină cu uzura mașinii 
și. după cum ne arată cercetă
rile din ultima vreme, și cu u- 
zura omului..

A. LADISLAU

STILUL COMUNIST
Urmare din pay. 1) 

lorroă superioară a conducerii 
colective — devine forul prin 
care masele de oameni ai mun
ții participă in mod organizat 
la ■ vnducerea activității unită- 
(iloi.

Programele noi dc conducere 
colectivă vor cuprinde, deci, un 
număr sporit dc salariați, vor 
lucru și calitativ pc un plan su
perior. Să le urâm succes, dar 
să-> și ajutăm în rezolvarea 
complicatelor relații ce se nasc 
in funcționarea acestor organe.

Conducerea partidului a sub 
liniat, în numeroase ocazii, im
portanța și forța creatoare a 
■ ok c‘i velor. Promovarea schim
bului dc opinii și a discuțiilor 
colective, precum și cultivarea 
spiritului colectiv sini astăzi 
parametrii principali ai stilului 
comunist de muncă.

Lucrind intr-un anumit colec
tiv, ca parte a colectivului ge
neral al constructorilor socia
lismului, fiecare om al muncii 
învață să-și coordoneze propri
ile sale năzuințe cu aspirațiile 
celorlalți Astfel, fiecare ajun
ge să facă din țelul comun al 
colectivului principalul său 
ideal.

Toate acestea cămin însă sim
ple lozinci agitatorice dacă în 
munca sa organul colectiv de 
conducere nu utilizează pro- 
cedeuri, metode și tehnici adec
vate. Cerințele de principiu su

perioare râmin niște pioase do 
rinți, dacă nu sînt duse pînă 
la cei re trebuie să le dea 
Viață.

Astăzi, conducerea colectivă e 
rezultatul dezvoltării economice. 
Miinc, progresul in dezvoltarea 
economică și socială va fi re
zultatul conducerii colective. 
Succesul in munca și condu
cerea colectiva este dependent 
in mod direct proporțional cu 
creativitatea și gindirea colec
tivă. Dc aceea stimularea gîn- 
dirii colective și a spiritului ele 
echipă intr-o unitate de pro
ducție. este o sarcină de prim 
rang a organului de condu
cere.

Realitatea se reflectă în gîn- 
dirc- s’ub forma noțiunilor, u 
judecăților și a raționamentelor. 
In cazul unei echipe de con
ducere gîndirea’ colectivă are 
drept forță motrice practica, 
experiența și cunoștințele în
semnate ale echipei de lucru 
(colectivului).

Principalele clemente concu
rente la formarea unui climat 
propice gîndirii colective sînt t

< caracteristicile personale 
ale eomponenților echipei — ti
puri dc personalitate:

formele uzitate pentru for
marea și activizarea spiritului 
de echipă:

caracteristicile individuale 
si comportamentul celui cure 
conduce echipa:

4- pro;<’dcuril« tehnicile ,i 

metodele de muncă utilizate.
In cadrul acestui articol să 

ne oprim la primul clement.
Psihologii ne recomandă ;ă 

acceptam următoarele caracte
ristici personale posibile ale 
eomponenților colectivului de 
conducere, sintetizate de un co
lectiv al cabinetului de partid 
al sectorului 3 București.

Colecționarul de fapte. Este 
un observator bun și un mun
citor foarte conștiincios, dar îi 
lipsește imaginația. II interesea
ză numai descoperirea de fapte 
noi, fără a încerca să le apre
cieze valoarea. Poale descoperi 
lucruri noi care să fie ulii rior 
folositoare altora; — cu toate 
acestea este bine că în formă 
sa pură se întîlneșle rareori.

Născoci torul. Este slrîns în
rudit cu precedentul. încearcă 
neîncetat să amelioreze o me
todă, o tehnică, o organizare 
ele. și devine atît dc» intere
sat in perfecționarea lor, in
cit nu mai ajunge niciodată 
să ie finalizeze și să le aplice.

Studiosul. Devorează cărțile și 
acumulează cunoștințe enciclo
pedice. Este bine informat în 
lceătură cu cele mai complexe 
aspecte ale profesiei sale. In 
cele mai dese cazuri este însă 
n> indeminntic și lipsit de capa
citatea dc a efectua lucrări 
practice, înlrucit pretinde că 
trebuie să cunoască cele mai 
nesemnificative aspecte în le

gătură cu lucrarea încredințată, 
mai înainte de a o începe. Me
moria lui prodigioasă și expe
riența, combinată adesea cu ta
lentul exprimării clare a opi
niilor lui, pot deveni un in
strument formidabil |X?ntru e- 
chipa in care activează. ;

Clasificatorul. Este îndeaproa
pe înrudit cu „colecționarul de 
fapte”, dar se ocupă numai de 
fapte Slrîns legate între ele. 
Clasificatorul posedă un ade
vărul suflet de om gospodar. 
Pericolele la care ne putem 
aștepta din partea lui constau 
în tendința lui de a aranja lu
crurile pe baza unor clasifi
cări nesemnificative.

Analistul. In copilărie iși de
monta ceasul de mînă (deși nu 
mai era in stare să-l monteze 
la ioc} întrucit dorea să cu
noască mecanismul care licăie. 
Mai tirziu a continuat să pre
zinte același tip de curiozi
tate. Poate fi făcut curios și 
cu privire la mecanismul ca
re-1 face pe el și pc ceilalți 
membri ai echipei să „licăie", 
simțind necesitatea urgentă dc 
a analiza mentalitatea lor de 
conducători, organizatori sau 
specialiști. Pericolul rezidă în 
aceea că uită că unicul scop 
al dezmembrării lucrurilor sau 
fenomenelor este acela de a des
coperi cum sini formate, adu- 
cîndu-le >ind este posibil și 
ameliorări.

Sintctistul. Reprezintă tipul 
omului de acțiune in domeniul 
activității intelectuale, bine co
tat și căutat. Primejdia poate să 
apa'-ă în cazul in care uit.) să 
se întrebe dacă ceea ce în
cearcă sâ sintetizeze are in
tr-adevăr valoare. Puterea de 
sinteză, ca și alte aptitudini, 
pot să devină uneori un scop 
în sine.

Veșnicul grăbit. Este atît de 
nerăbdător dc a ajunge cit mai 
repede, îneît nici nu are tim
pul să se întrebe unde vrea cu 
adevărat să ajungă. Este, de 
regulă, optimist și muncilor în- 
dîrjit. Studiază o problemă nu 
pentru că îl interesează în mod 
deosebit, ei pentru că dispune 
de toate cele necesare pentru 
a obține o soluție rapidă. C'ind 
este tinăr zorește să ajungă la 
treapta următoare a carierei lui, 
deoarece este încă mult pînă la 
vîrful scării, iar cînd a ajuns 
se grăbește pentru că i-a mai 
rămas atît de puțin timp. Dc 
fapt, ca și sportivului, îi place 
viteza ca scop în sine.

Inima rece. Este dc obicei, 
jn mod ostentativ, un sceptic 
emotiv. Cu fața lipsită dc ex
presie, murmură lozinci dc fa
bricație proprie cu tendința de
mobilizatoare, cum ar fi „ia-o 
ușor”, „asta n-o să meargă’*, 
„au mai încercat și alții**, „ia 
uitc-1 și pe ăsta are impresia 
că...**, „nu ești primul care a 
descoperit acest fapt”, „nu ai 
reușit să-ți dovedești punctul 
de vedere și nici nu există dc 
fapt vreo posibilitate în acest 
sens-*...

In viață se conduce după 
principiul : „nu cere favoruri și 

nici nu le face", iar epitaful 
lui este : „nu mă bag, nu mă 
amestec, nu greșesc..."

Narcisistul. Este întruchiparea 
celui mai complet egocentrism. 
Este în permanentă extaziere 
în fața propriilor lui talente. 
De cile ori rezolvă o problemă 
povestește tuturor complicațiile 
nemaiauzite care au apărut în 
modul în caic lc-a rezolvat. De 
fiecare dată cînd face un lucru 
nou (sau nu tocmai atît de nou) 
și important (sau nu tocmai atît 
de important) el enumera toate 
consecințele de mare perspec
tivă pc care acest lucru poate 
sâ Ic aibă pentru întreprindere.

Polemistul agresiv. In școală 
era înțeleptul închipuit care le 
știa pe toate. Acum este mereu 
plin de sine. In dezbateri este 
interesat în a avea dreptate și 
își apără punctul de vedere 
prin pledoarii admirabile, fo
losind argumente înșelătoare 
sau chiar minciuna crasă. Este 
o variantă primejdioasă a „nar
cisistului". El poate crea, cu 
ușurință, o tensiune care să 
distrugă armonia, chiar și în 
cea mai unitară echipă.

Vinâtorul dc faimă. Princi
pala lui preocupare este de a-și 
plasa numele sub titlurile a cît 
mai multe realizări. La locul dc 
muncă sau în dezbateri își irită 
colegii, sugerînd că tot ce fac 
sau dezbat pornește de la ceea 
ce a remarcat el mai înainte. 
In lucrări scrise începe cu lungi 
introduceri prin care evidenția
ză că ceea ce este important 
în lucrare este de fapt contri
buția lui.

Tipul ideal. Are înțelegere 
profundă pentru necazurile oa

menilor, dar această înțelegere 
nu-1 îndreaptă spic toleranța 
nejustifieată a lipsei de disci
plină, â superficialității in mun
că sau a oricărei alte l'orme 
de comportare incompatibilă cu 
calitatea de salariat.

Principalele lui calități sini i
< entuziasm pentru proble

mele profesionale, mai mare 
dceil pentru cele proprii;

♦ o mure capacitate pentru 
a scoale în evidență laptele 
importante;

V spirit de observație pă
trunzător;

fr- lipsa unor prejudecăți eu 
privire la oameni și la activi
tatea din unitate;

disciplina de fier auloim- 
pusă;

< o mare originalitate și 
imaginație;

atenție scrupuloasă la as
pectele semnificative ale proble
melor;

♦ capacitate de evaluare lu
cidă a rezultatelor.

Un aspeet deosebit prezintă 
și participarea la dezbateri. In 
această privință putem avea :

— cel ce vorbește ușor (vor
băreț);

— cel ce demonstrează in per
manență (ostilul);

— cel ce vorbește obișnuit;
— cel ce vorbește puțin (tă

cutul);
— cel care sesizează rapid;
— cel ce este flegmatic;
— ce) ce gîndește limpede 

și logic.
Jn aceste condiții dc diver

sitate de tipuri de personalități, 
ne putem pune în li r barca : ce 
C de făcut pentru a face efi

cientă o echipă atît de etero
genă sub aspectul caracterelor ?

După unii autori, ar fi șase 
aspecte fundamentale ale pro
blemei i

1. Trebuie bine definită func
ția celui pe care-1 introducem 
în celnpă. Să- i stabilim minu
țios obligațiile, relațiile de mun
că. competențele:

2. Să selecționăm omul din
tre mai mulți candidați, după 
calitățile necesare, prin încer
cări succesive sau după rezul
tate obiectiv apreciate;

3. Să dăm atenție celui selec
ționat, să-l formăm pentru mun
ca iui în colectiv, să-l încura
jăm moral și material;

4. Să-l sprijinim in muncă. 
Să discutăm cu el, să-l infor
măm, <i i recunoaștem mer. ele 
cu exigența și obiectivitate;

5. Să-i creăm condiții pen
tru a putea obține rezultate. 
Acestea depind dc om. dar și 
de condiții și șansă.

6. Să-l controlăm loial și 
să-i facem cunoscut aprecierea 
noastră.

La Congresul al X-lca al P.C.R. 
tovarășul Nieolae Ceaușcscu 
spunea : „O parte componentă, 
indisolubilă a democrației so
cialiste este creșterea spiritului 
de răspundere civică. întărirea 
conștiinței îndatoririi tuturor 
de a-și consacra forțele, capa
citatea, competența, binelui pu
blic, intereselor generale ..le 
națiunii".

Un stil comunist in munca 
organelor colective dc condu
cere este neîndoios una din ga
ranțiile că vom realiza aceste 
importante indicații.
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Obiective mobilizatoare pentru creșterea 
potențialului economic, pentru dezvoltarea 

multilateraiă a localităților Văii Jiului
rmare din pap. 1)

5) In domeniul investițiilor:
Prin pregătirea din timp u do- 

• unu *n tații) or și a amplasamen
telor execuției, se va asigura i

— Realizarea in trimestrul I 
1972 a cel puțin 25 la sulă și 
In semestrul I 1972 a 53 la sută 
din planul anual de investiții;

— Darea în folosință in se
mestrul I 1972 a <439 a parla
mente i;u în semestrul II 19.2 
390 apartamente.

Se vor asigura proiectele de 
execuție și amplasamentele pen
tru lucrările de investiții pe a- 
nul 1973 pînâ la I iunie 1972.

Printr-o mai rațională folo
sire și gospodărire a materia
lelor. prin reducerea consumu
rilor specifice, se va depăși pla
nul valoric anual cu 500 000 
Ici; productivitatea muncii cu 
300 lei muncitor, se vor ob
ține economii la prețul de cost 
de 3 leii 000 lei producție, pla
nul fizic de predare a aparta
mentelor va fi realizat pînâ la 
30 XI 1972. se va scurta durata 
de execuție cu 88 zile la 5 o- 
blective.

Printr-o mai bună gospodă
rire a materialelor pe șantiere 
ți respectarea c onsumurilor spe
cifice se vor economisi

— material lemnos 210 mc
— ciment 127 tone
— oțel beton 25 tone
— cărămizi 50 000 buc.
— țevj conducte 300 ml
6) Prin contribuția in bani 

ți muncă a locuitorilor, se vor 
realiza lucrări in valoare de ccl 
puțin 7,5 milioane Ici, urmînd 
o se executa două săli de sport

notă Despre cîțiva tineri certați
cu normele de

La căminul cultural din 
Cimpa — lăcaș dc cultură în 
care activitatea artistică de 
amatori are vechi și valoroase 
tradiții și unde, din marea 
pasiune pentru această acti
vitate a educatoarei Maria 
Fălrâșcoiu, spectacolele ama
torilor întrunesc sufragiile to
tale ale publicului — se des
fășura, în urmă cu cîleva zi
le, un spectacol. Evoluau în 
scenă cîleva din formațiile 
de amatori din localitate. 
Publicul numeros, format a- 
proape in totalitate din lo
calnici, urmarea atent ..fil
mul* scenic, era entuziasmat 
în special de — incontestabi
lele dovezi de talent ale mem- 
briloi cercului dramatic al 
căminului cultural, in plină 
transfigurare.. Dar, probabil, 
pentru a sparge monotonia, 
liniștea .supărătoare* care 
domnea în sală, pentru a 
dovedi (ce eroare!) celor 
din jur că nu spectacolele 
dramatice sini la .modă"... ci 
zgomotul, furia, deranjamen
tele, un grup de tineri, lipsiți 
dc cel mai elementar simț al 
disciplinei într-o sală de spec
tacole, au început să intervină 
Tr... textul interpretat pe „po- 
diurn*, să vocifereze, să încer
ce compromiterea spectacolu
lui

Lipsiți de sprijinul opiniei 
publice a sălii (care putea 
să intervină, cerînd întrerupe
rea pentru cîleva minute a 
spectacolului, spre a-i trimite 
pe recalcitranți tn... Paring, 
să urle pînă la... infectarea 
cronică a laringelui), artiș
tii amatori din scenă au con
tinuat să-și .facă rolurile", 
în condiții inadecvate și să 
.aducă* pînă in final piesa... 
Nemulțumiți (tîrziu !) de cele 
întimpiate, cîțiva dintre mar
torii oculari ai " întimplării,

Se știe că motivul aparent al 
declanșării ostilităților dintre 
Statele Unite ale Americii și 
Spania de la sfirșitul secolului 
trecut a fost scufundarea cru
cișătorului american -Man" in 
rada portului Havana. Se pu
ne. Lotuși întrebarea : cine a- 
vea interesul principal sâ în
ceapă conflictul militar — Spa
nia sau Statele Unite ?

La sfirșitul secolului trecut, 
Spania își pierduse mult din 
puterea militară și economică 
dată, cind va. de cucerirea co
loniilor. In plus, din cauza re
presiunilor dezlănțuite împotri
va răsculaților cubanezi, care 
luptau pentru independență, 
Spania ajunsese și într-o situ
ație de izolare politică. Și din 
punct de vedere militar. Spa
nia avea de suportat greutăți 
mari, deoarece armata ei de 
90U00 militari, aflată in Cuba 
trebuia sâ lupte împotriva a 
170 000 sold: i> s’ ofițeri ame
ricani

Cu toate că o putere ,’iJoni- 
. !ă trebuie ă dispună in prin
cipiu, de o fiolă maritimă mi
litară puternică, pentru a-și a- 
tigura dominația in țările ocu
pate, flota spaniolă era, in pe
rioada respectivă, atit de slabă 
Incit nu prezenta o amenința
re eît de cil serioasă pentru 
flota americană De altfel. în 
această privință este citat un 
episod aparent anecdotic, dar 
care s-a petrecut în realitate 
Pentru a ocupa fortăreața „Gu
am" deținută in acele timpuri 
de spanioli, a fost trimis cru
cișătorul american „Charleston" 
Apropilndu-se de fortăreață, el 
a tras șapte lovituri de tun. dar 
a fost nevoii să înceteze focul, 
văzând că o șalupă se apropie 
de el dinspre fortăreață. Ofițe
rul spaniol aflat în șalupă a 
edus căpitanului eruc iș.ătorului 
scuzele -rnundanlului fortăre
țe!, care declara câ nu are în 
depozitele sale de muniții nici 

In i an>, construcția și amena
jarea drumului de acces și zona 
de plecare la stația Iclcscnun 
Roșia, amenajarea complexului 
dc agrement Braia, asfaltări de 
'lari șj aici pe 9500 mp, 12 
puduri nou construite, si.Kiionul 
sportiv la Vulcan, o popit Arie, 
un ștrand, o bază sportiva, două 
t jh dc clasă în Iscrom, termi- 
n.'.rca căminului cultura) Bă- 
nițn.

Se vor repara și întreține 98 
km de drumuri comunale și 
străzi prin contribuția in man
ii, cxccutîndu-sc 150 000 zile/om 

iu brațele și 1 200 zile cu mij
loace dc transport cu* tracțiune 
animală.

Pentru buna gospodărire si în
frumusețare a orașelor și co
munelor din municipiul ..us- 
tm. comitetele executive ale 
consiliilor populare vor mobili
za masele do cetățeni pentru 
efectuarea prin muncă patrio
tică a unor lucrări în valoare 
de peste 70 000 milioane, din 
care in Petroșani. 24.5 mili
oane.

Se vor repara și întreține 
122 600 mp străzi și trotuare, 
220 km de drumuri, sc vor a- 
menaja și extinde cu 46 ha 
spațiile verzi și se vor între
ține 167 ha parcuri și zone 
verzi, se vor planta 115 500 do 
arbori și arbuști, se vor amenaja 
87 baze sportive simple și tere
nuri dc joacă pentru copii, se 
vor executa 27 850 ml de în
diguiri și .'68 500 mp laicizări 
dc maluri.

Se va termina și da în folo
sință ștrandul din Petroșani 
și lacul dc agrement.

conduită civică
spectatori în sală, ne-au vizi
tat, cerîndu-ne să luăm atitu
dine împotriva unor tineri 
completamente certați cu nor
mele de conduită civică în 
societate. Și ne-au adus și-o 
listă, transmisă și organelor 
de ordine. în care, frumos nu
merotate, erau numele a opt 
tineri — .autorii înscenării" de 
Ja Cimpa. Ii notăm și aici 
iDumitru Bolog, elev în anul 
IV al Liceului industrial mi
nier Petroșani, Dorcl Moșie, 
Dumitru Burden, Ion Jurca, 
IIie Jurca, Vaier Popescu, 
Ghcorghe Avram — dc la mi
na Lonea și .Nicolae Popescu, 
elev la o școală generală din 
Petrila) nutrind convingerea 
că cei ce se ocupă de educa
ția acestor tineri, comitetele
U.T.C. de la Liceul industrial 
minier și E.M. Lonea... nu 
și-au uitat îndatoririle.

Ele în primul rînd (c vorba 
de comitetele U.T.C. sus-amin- 
tite), au datoria de a lua ati
tudine.

Adrian CONDOR

Răspundem
• E.C. PARILA. Pentru a 

vă putea răspunde la întreba
re, ne sînt necesare și alte da
te, în afara celor relatate, între 
care precizarea dacă în cei trei 
ani ați avut sau nu calitatea 
de membru cooperator, dacă 
ați lucrat la contabilitatea 
C.A.P. fiind remunerată prin 
zile muncă sau ați lucrat ca 
socotitoare la o brigadă de 
cimp. Trimiteți-ne aceste pre
cizări, ori treceți, eventual, pe 
la redacție pentru lămuriri.

• PETRU PARASCH1VES- 
CU. Conducerea I.G.C. Petro- 

măcar cantitatea de praf de 
pușcă necesară pentru o salvă 
de salut, nicidecum pentru a 
purta un război.

Se înțelege că toate acestea 
nu puteau determina Spania 
să dorească un război cu S.U.A. 
Și, totuși, conflictul a avut loc.

Deși scurt, războiul a avut o 
preistorie lungă, deoarece a în
ceput să fie pregătit de S.U.A. 
încă din februarie 1895, cind 
aici s-a dezlănțuit o puternică 
propagandă antispaniolă. A- 
ceustă campanie a avut ca pre
text cruzimile trupelor spaniole 
care au reprimat în singe lup
ta patrioților cubanezi. Dacă 

PE URMELE ISTORIEI

Enigma crucișătorului „Man“
opinia publică era, într-adevăr, 
indignată, pentru oficialități a- 
ceste cruzimi au fost doar pre
textul campaniei ; monopoluri
le americane nu doreau de 
fapt o Cubă independentă și 
liberă, ci una care să le furni
zeze. ieftin, zahăr și tutun.

Se știe, de altfel, că preșe
dintele Cleveland „sondase te
renul1* dacă nu cumva poate 
ajunge la o înțelegere cu guver
nul spaniol în privința cumpă- 
răiii Cubei, pentru o eventua
lă folosire a ei ca bază mariti
mă militară în Marca Carai
bilor. în vederea instituirii ți
nui control direct asupra zonei 
Canalului Panama.

Pregătirile de război s-au in
tensificat și mai mult după e- 
venimentele din 12 ianuarie 
1898. cind 5 000 de partizani ai 
colonialiștilor spanioli au orga
nizat la Havana ® demonslra-

Sc vor organiza întreceri în
tre . .irticre, localități și asocia
ții dc locatari pentru eca mni 
frumoasă stradă, ce) mai frumos 
bloc și scară, acord! ndu-'c di
plome și mențiuni celor cvi- 
dențmțj.

7) In domeniul invățămintu- 
lui și sănătății :

Aplicarea in viață a niâsurj- 
loi stabilite dc partid pentru 
continua dezvoltare a rețelei de 
învățâmint, pentru dezvoltarea 
tehnicii dc lucru și îmbunătă
țirea pregătirii politico-profcsio- 
oale a viitoarelor cadre la ni
velul exigențelor actuale și vi
itoare a economici naționale.

Pentru educarea moral-cctă- 
(cnească patriotică, prin mun
că și pentru muncă, a elevilor 
sc vor organiza acțiuni volun
tar-patriotice prin care Se vor 
executa lucrări în valoare dc 
500 000 Ici, iar din producția 
atelierelor școlare sc vor reali
za produse în valoare de peste 
100 000 lei.

Aceste activități sc vor des
fășura sub conducerea organi
zațiilor dc pionieri sprijinite dc 
comitetele executive ale consi
liilor populare, sub chemarea 
„Să facem școala noastră cea 
mni frumoasă unitate din mu
nicipiu* i „In fiecare zi o faptă 
demnă <lc un viitor comunist".

In vedere^.- irrmanentizârii și 
'vpiiiu --4vității artistice de 

amatori ti.participarea acestora 
la £ntt»r- .rea programului a- 
doptat "Ac Plenara CC. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971, la ma
nifestările organizate pc plan 
municipal vor fi antrenate toa
te colectivele de artiști ama
tori din cluburi, cămine cul
turale, case de cultură, coope

cititorilor
șani nc-a confirmat veridicita
tea celor cuprinse în scrisoarea 

adresată de dv. redacției, scri
soare ce i-a fost trimisă pen
tru cercetare și măsuri. Condu
cătorul auto care se afla în 
seara zilei de 27 decembrie ’71 
la volanul autobuzului nr. 31 
HD 3098 Aeroport — Petrila, 
cu care ați călătorit, se numeș
te Horea Dina, iar pentru frî- 
na „tare" cu care a reușit să 
..doboare" călătorii din auto
buz și, îndeosebi, pentru opri
rea acestuia între stații, el a 
fost sancționat cu mustrare cu 
avertisment.

ție. Aceasta nu a avut o influ
ență asupra desfășurării gene
rale a evenimentelor din insu
lă, dar a oferit Statelor Unite 
posibilitatea de a o categorisi 
ca o „amenințare" la adresa 
S.U.A. și pentru a trimite spre 
țărmurile Cubei o escadră com
pusă din cinci nave de război.

Din punct de vedere militar 
și propagandistic, războiul era 
deci pregătit, rămînînd să se 
găsească doar pretextul nece
sar, Și el a fost găsit.

La 24 ianuarie 1898, minis
trul marinei al S.U.A. a anun
țat că crucișătorul american 
„Man" va face o vizită de pri

etenie la Havana. Americanii 
erau util dc grăbiți, incit n-au 
așteptat nici măcar ca guver
nul spaniol să accepte oficial 
această vizită : la 25 ianuarie, 
fortul Morro, de la intrarea in 
portul Havana, trăgea deja 
salvele de salut in cinstea na
vei americane Guvernului 
spaniol nu-i rămînea altceva de 
făcut dec it să salute .și el vizi
ta — și să anunțe că va trimi
te, la rîndul său. o navă mili
tară. Litr-o vizită de prietenie 
la New York. Inutil să preci
zăm că vizita de răspuns n-a 
avut loc.

In dimineața zilei de 15 fe
bruarie, in rada portului Hava
na s-a auzit o explozie puterni
că și crucișătorul american 
..Man“ s-u s. ufundat împreună 
cu 266 marinari — adică apro
ximativ trei sferturi din echi
pajul său... La 11 aprilie, pre

rații meșteșugărești
Pentru valorificarea potenția

lului < nltur.il artistic ui muni
cipiului, in cursul acestui an sc 
vor desfășura următoarele ac 
țiuni :

— Întrecerea între brigăzile 
artistice dc agitație de la o- 
rașc și sate la care vor parti
cipa 10 for muții;

— Luna teatrului sătesc dc 
nmatori cu participarea unui 
număr dc 5 colective « are vor 
prezenta 15 spectacole al căror 
repertoriu vn fi orientat spre 
valorificarea dramulurgiei ro
mânești contemporane.

Toate formațiile artistice dc 
imaton vor participa la con
cursul cultural artistic .Buche
te hunedorene*' și vor organi
za în perioada dc v irâ săr
bători în aer liber, specifice lo- 
.ilităților din municipiu.
îmbunătățirea asistenței me

dicale prin folosirea mai efi
cienții a bazei materiale exis
tente și utilizarea judicioasă a 
fondului dc medicamente.

Scăderea morbidității cu in,- 
rapaeitatc temporară dc muncă, 
întărirea activității de igienă și 
sanitaro-anticpidcmice pentru 
consolidarea rezultatelor obținu
te în cadrul programelor de 
sănătate și lichidarea unor boli 
infeețioase.

Consiliul popular al munici
piului Petroșani este hotărî l să 
mobilizeze toți oamenii muncii 
la realizarea și depășirea an
gajamentelor asumate, contri
buind astfel la înfăptuirea mă
rețului program elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
pentru ridicarea României so
cialiste pe culmile înalte ale 
progresului și civilizației.

Sus, zăpadă, ;
jos, soare cu dinți •

Cuvinte 
calde

ședintele S-U.A. declara că „in
tervenția este datoria noastră 
deoarece nava americană a 
fost scufundată chiar lingă țăr
murile SLatelor Unite*. Preșe
dintele justifica războiul prin 
existența unei amenințări la a- 
dresa securității S.U.A. — ceea 
cc. chiar dacă scufundarea cru
cișătorului ar fi fost un act a- 
gresiv deliberat, ar fi fost o e- 
xagerare.

La 20 aprilie, ambasadorul a- 
meiicăn la Madrid prezenta 
guvernului spaniol un ultima
tum prin care Statele Unite ce
reau ca Spania sâ renunțe la 
Cuba și să-și retragă forțele 
militare de pe. insulă. Terme
nul ultimatumului era 23 apri
lie. dar la 22 aprile flota ă- 
mericană pornea deja spre a- 
pele teritoriale ale Cubei pen
tru a interveni. In ziua urmă
toare. o altă escadră a pornit 
spre Filipine. Președintele a a- 
nunțal, de asemenea, chemai ea 
sub arme a unui contingent de 
25 000 voluntari.

Războiul hispano-atncrican 
s-a încheiat printr-o victorie 
rapidă a Statelor Unite. Spania 
a fost nevoită să renunțe la 
Indiile de Vest și la Filipine. 
Cuba s-a transformat, pentru 
mulțj ani, într-o semicolonie a 
S.l V. pînă cind a fosi eli
berată de sub dominația dic
tatorului Batista, de forțele re
voluționare. in 1959.

Războiul victorios al Statelor 
Unite ale Americii împotriva 
Spun iei a șters repede din me
morie tragedia scufundării cru
cișătorului „Man* și pieririi în 
abis a 266 marinai i Dar ca și 
în alte cazuri asemănătoare, a- 
supm incidentului din golful 
If.iviina planează și astăzi o 
taină care nu a putut fi clar 
și definitiv elucidată.

B. I’

(Va urina)

Soarele răsare la ora 
și apune hi ora 17,1 >. Zile 
trecute din an — 2'1, zile 
rămase — 340.

19)8 — S-a născut Nicokie 
Ceaușcscu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro 

președintele Consiliu- 
c Stal, Erou al Muncii 
liste, Erou al Republi 

Socialiste România. 1945 
A avut loc primul Con

gres legal al sindicatelor din 
România (26—30). 1950 —
Proclamarea Republicii In- 

Sărbâtoare națională. 
— A fost creată Fcdc- 
Tinerclului Comunist 

din Japonia.

mergem
TEATRUL DE

VALEA JIULUI" 
clubului din Vu

,30, spectacol
.Eseu“ dc Tudor Mușatescu.
> CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. In cadrul ciclu
lui dc dezbateri intitulat 
Legislația muncii, tema t 
Răspunderea disciplinară a 
angajaților — condiții, for
me, procedee.

< CLUBURI. Lupcni. I .» 
ora 18 — Seară ateist-știin- 
țifică. Tema de discuții :

Borbely Rozalia — Lupeni. 
In conformitate cu actele 
normative în vigoare, pen
sia de urmaș se acordă de 
la data decesului celui după 
care se primește. Pentru a- 
ceasta c nevoie de cerere 
însoțită de toate actele pre
văzute în astfel de cazuri, 
care se depune la organele 
de pensii, în termen de cel 
mult trei luni de la deces.

In cazul minorei l’ataki 
Clara la care vă referiți în 
scrisoarea pe care ne-ați tri
mis-o, cererea și actele au 
fost depuse cu o întârziere 
de 6 luni. Prin urinare în 
mod corect a fost stabilită 
pensia de urmaș începînd cu 
data de 9 iunie 1971 și nu 
mai înainte. Rețineți totuși 
interesul deosebit care s-a 
depus pentru a vi se realiza 
un drept, ținîndu-sc seama 
de faptul că. atunci cind 
l-ați solicitat mai întîi, nu 
dispuneați dc nici o dova
dă, care să vă 'tisțină.

Panfii Ghcorghe — Vul
can. La~23 octombrie 1968 a 
fost modificată legea nr.

(Urinare din pag. 1) 

instituțiile de pe porțiunea 
centrală a orașului au .supor
tat" goluri in furnizarea ener
giei electrice —, că au obți
nut deja unele succese.

— Pină acum, ne spunea 
ajutorul șefului de echipă, 
loan Popa — au fost săpate 
șanțurile și pozate cablurile 
intre posturile de transfor
mare nr. 52, 26, 44, 25, 23 și 
22, a fost terminată manșo- 
narea cablurilor principale și 
a ramificațiilor, asigurindu-se 
posibilități de alimentare a 
viitoarelor lămpi de la două 
surse, s-au săpat gropile >i au 
fost plantafi stilpii din beton, 
acum retrași la marginea tro
tuarului, pe strada Republicii, 
porțiunea dintre Maternitate 
și Școala generală nr. 4 pre
cum și pe unele din străzile 
perpendiculare cu aceasta, au 
fost demolați conductorii re
țelei vechi, iar in zilele ur
mătoare vor fi lăiați prin 
sudură și vor dispare pentru 
totdeauna de hr marginea 
părții carosabile a străzii atit 
de incomozii și inesteticii stilpi

0 problemă
Deputata Laura Gavriliu din 

Vulcan (bloc E 5, scara 3 apar
tamentul 4) ne scrie că a fost 
sesizată — dc către mai multe 
gospodine — despre o situație 
nefirească, despre o „practică* 
inadmisibilă, inlîlnilă la maga
zinul alimentar ■ nr. 44 din lo
calitate. Cele relatate părîn- 
du-i-.se Incredibile, autoarea 
scrisorii s-a deplasat in casa 
gospodinei Elisabela Moldovan 
(sir. Florilor nr. 14. ap. 2) și 
s-a convins, fără putință de 
tăgadă, că... in cele 3 kilogra
me făină albă, cumpărată de 
la alimentara mai sus mențio
nată, existau nu mai puțin de 
200 gr... sare. Sare. da. sare finii 
sau extrafină, aibă sau mai pu
țin albă, sare, sare-buigâri 
lJinc c-au fost bulgări tari, și 
a fost posibilă înlăturarea lor 
din făină, fără ca aceasta să-și 
piardă din calități și gust 1 — 
ar zice un malițios pus pe șotii. 
Nu e însă așa I In acest caz, 
în situația aceasta destul de

i< isnuu și evoluția
Petrila. La clubul fi

tului, ora 17,30 — Dcz- 
rc pe tema : Opoziția 

dintre morala comunistă și 
morala religioasa. Lonea. In 
organizarea conducerii c lu
bului, urc loc, la căminul 
muncitoresc, ora 17, Expune
rea cu tema : Din tradițiile 
eroice dc luptă ale poporu
lui român. Aninoasa. La ora 
18, în sula dc ședințe — 
Expediția imaginară «ii te
ma ; Tineri, să ne cunoaș
tem județul.

Programul

♦ Petroșani . 
Republicii, dese 
orele 7—22; du 
între orele 14- 
ticr Curpațj, di 
tre orele 7—21,30, 
intre orele 8—14; Cartier 
roport, deschisă în zilele dc 
luni, miercuri și vineri între 
orele 7,30—15,30. iar marți, 
joi și sîmbătă între orele 
7.30—12.30; 16—19.

TcUFoANT^

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1150; Serviciul dc 
urgențe Petroșani — 
Maternitatea Petroșani

27/1966 prin care e regle
mentată acordarea sporului 
de vechime neîntreruptă în. 
aceeași unitate. Potrivit a- 
cestei modificări sporul nu 
se mai calculează la pensie, 
ci numai la salariul tarifar

Agendă 
juridică

de încadrare. La stabilirea 
drepturilor de pensie, se ia 
în considerare doar salariul 
tarifar, fără a t»e include și 
cola pentru continuitate.

Mitrică Florea — Vulcan. 
Vă adresați redacției într-o 
problemă de încadrare, ară
tând că nu sînteți mulțumit 
cu treapta C 5/11 care vi s-a 
acordat. Tntrucît nu ne fur
nizați nici un fel de infor
mație cu privire la faptul 
dacă îndepliniți condițiile

metalici, pe jumătate deterio
rați.

Cum va arăta viitorul ilu
minat public in această por
țiune. ne putem Jorma o pri
mă imagine fie și numai pri
vind noii stilpi de beton deja 
fixați. La partea superioară 
a acestora sini montate in a- 
ceste zile brațe metalice, li
nul sau două, după necesi
tate, care vor susține lămpi 
cu vapori de mercur. Reali
zatorii lucrărilor de sistema
tizare și modernizare a rețelei 
electrice la care ne referim 
— marcate îndeosebi de tre
cerea de la alimentarea ae
riană la cea subterană —, 
intre care, in afara celor 
menționați mai înainte, ii a- 
mintim și pe Aurel Dan, 
Gheorghi- Rurdeț, Constantin 
Ripă, Petru Rlănaru, Mircea 
Munteanu și pe ucenicul Lu
cian Risipim, ne dau ferme 
asigurări că viitorul ilumi
nat public din această parte 
centrală a orașului, pentru 
a cărui realizare s-a investit 
aproape un milion de Ici, va 
fi incomparabil mai bun.

de rezolvat
gravă, intolerabilă, (oare direc
țiunea O.C.L. .Alimentara* cu
noaște toate aceste „artificii de 
calcul de venit", la care se re
curge și. dacă Ie cunoaște, ce 
întreprinde, ce a întreprins 
pentru a Ic curma „avinlul"?) 
Intervine nu o glumă deplasată 
ci o... întrebare. Mai bine zis o 
problemă. S-o punem în .ecu
ație", adăugind că arc două 
părți distincte, ambele necesi- 
lînd calrii e aparte... Deci ; dacă 
în trei kilograme făină se in
troduc 200 gr. sare, atunci in 
30 kg făină (cit. să presupu
nem. se cumpără zilnic) cile.. 
kilograme de sare vor fi 
..vîrîte" Și dacă mai adăugăm 
că kilogramul de făină costă 1 
lei iar cel dc sure... 10 de ban' 
'•nni dat tonte „datele* proble
mei.

Socotiți, atunci, și dv. Sau. 
lăsați-i pe cei din • «inducere.. 
O.C.L. „Alimentara" s ■> facă I

V. T.

Petroșani 
1212; liispci foratul comercial 
dc stal — 1220, interior 43. 

Pentru anunțarea și ren 
darea deranjamentelor rl« 
trice exterioare în P- irosi
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INEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Eu sînt Jcrom; Repu
blica : Karl von O- ntzki, 
PETRILA : Așteptarea; JXJ 
NEA Minerul : Aricii sc 
nasc fără țepi; VULCANI 
Evadatul; PAROSEM Rinl 
negru; LI’PEXJ ( uitnral : 
Ritmuri spaniole; Muncito
resc: Genovcva dr Brabant; 
URICAN1 : O fio; 
grădinari, seriile

16,00-17,00 Tcleșcoală; 18,00 
Aspecte <le la Festivalul o- 
bicciurilor dc iarnă; 18.25 
Mult c dulce și frumoasă; 
18,40 Timp și anotimp m a- 
gricultură; 18,55 Muzica. E- 
misiunc dc actualitate muzi
cală; 19,10 Tragerea Prono- 
expres; 19,20 1 001 «Ic seri;
19.30 Telejurnalul <lc scară: 
20.00 Ancheta TV; 20,40 Tc- 
Iceincmatcca — „In arșița 
nopții"; 22.35 Imagini din In
dia — film documentar; 22,âo 
Telejurnalul <le noapte.

Informații utilitara

pentru o altă încadrare, con
siderăm că nu e vorba de 
nici o greșeală în această 
privință.

De altfel o asemenea pro
blemă privește direct condu
cerea exploatării, care e sin

gura in măsură să aprecieze 
cit și ce vi se cuvine O e- 
ventuală nemulțumite în a- 
ceastă materie, poate f: so
luționată doar pe cale de 
cotestație motivată, introdu
să în termen legal, ia orga
nele de jurisdicție corespun
zătoare.

Bobrin D. loniță — Uri- 
cani. Dreptul la plata echi
valentului în bani a conce
diului neefectuat, se naște in 
ultima zi a anului calenda- 

MICA PUBLICITATE
ANGAJAM fată internă, in- Păcii 16, ap. 19, Aeroport — Pe- 

grijire copii- 4 și 6 ani. Sir. troșani.

1.6.1. PetroșaniJ 
angajeazâ

♦ Electricieni autorizați, pentru sectoarele de 
producție din Petrila, Petroșani, Vulcan, Lu
peni.

Salarizarea, conform ll.C.M. nr. 914/1968.

Informații suplimentare, zilnic la serviciul personal- 
administrativ al întreprinderii, str. Cuza Vodă nr. 23; 
Telefon : 1667.

PROGRAMUL 1 ; 6,00 Mu- 
u și actualități; 7,00 Ra

diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical; 
o. X) La microfon, melodia 
preferată; îi.oo Buletin dc 
știri; 9,03 Jxi microfon, me
lodia preferată; 9,30 Viața 
cărților; 10.00 Buletin de 
știri; 10,05 Satule, vatră fru
moasa — muzică populară:
10.30 Vreau să știu; 11,00 
Buletin dc șfiri; J1,05 Muzi
că ușoară; 11,15 Consultație 
juridică: 11,30 Partidul, călă
uza noastră; 12,00 Discul 
în foileton; 12.15 Recital de 
operă: 12,30 Intîlnire cu mc 
Jodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal; 
13,1» Avanpremieră cotidia 
nă: 13,30 — 100 de legende 
românești; 14,00 Compozito
rul sâptămînii; 14,40 Orches
tra ansamblului .Chindia" ai 
Sindicatului grupului indus
trial de Petrochimic — Pi
tești; l i,00 Buletin dc știri: 
15,05 Crr aere și eficiență e- 
(onomică. Sistemul informa
țional rațional și eficiența 
conducerii; 1G,00 Radiojur
nal- 17,00 Antena tineretului:
17.30 Muzică populară; 18,00 
Orele serii: 20,05 Zccc me
lodii preferate; 20,40 Roman
ia . 21.00 Revista șlagărelor:
21.30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal: 22,30 Concert 
de scară: '22.55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de scară 
'(continuare); 24,00 Buletin dc 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

'i
II

ristic, următor aceluia în ca
re angajatul are drept la 
concediu. In caz de raporta
re i acestui concediu, în 
condițiunile expres prevăzu
te de lege — și numai atunci 
— acest drept ia ființă in a- 
celași mod, cu declararea co 
respunzătoare în timp.

Dumneavoastră ne scrieți 
că ați solicitat compensarea 
in bani a concediului neefec- 
tuat în anul 1970 și ați făcut 
această solicitare în 1972. 
Potrivit celor specificate mai 
sus. aveați dreptul la com
pensare. pînâ în ultima zi a 
anului 197) In prezent, mai 
sînteți îndreptățit a primi 
compensarea, numai dacă zi
lele de concediu neefectuate 

v-au fost reprogra- 
anul 1971. In

este reglemen-

în 1970.
mate pentru 
alt caz nu.

- In acest fel
tată problema, atit de dispe- 
zițiunile Codului Muncii (art.
118) cit și de îndrumările 
date de Tribunalul Suprem, 
prin deciziile în vigoare.

RED.

nltur.il
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CHEMARE
(Urmare din pap. 1)

ții sporite, s-nu livrat la fondul 
dc stat cantități mari* 1 * 6 dc ce
reale, floarea-soarelui, struguri, 
carne, lapte și alte produse pes
te prevederile contractuale. In 
același timp, țăranii coopera
tori nu vîndut statului pe.tc 
500 hl lapte si 134 tone carne, 
precum și importante cantități 
dc lină, ouă etc. In anul care 
a trecut, cooperația de consum 
a desfăcut mărfuri în valoare 
de aproape 26 milioane lei. de- 
pâșindu-se. de nsemenea. pla
nul stabilit. In domeniul social- 
cultural și odllitar-gospodftresc. 
cu sprijinul statului și prin 
contribuția sătenilor, în comu
na noastră funcționează un li
ceu. patru școli generale, un 
spital, un dispensar uman și 
unul veterinar, o creșă și o 
grădiniță de copii, un modern 
cămin cultural, o brutărie etc.

In vederea realizării angaja
mentului luat, privind mărirea 
efectivelor, natalitatea va creș
te : la taurine de la 87 viței 
planificați la 100 vaci, la 93; 
la ovine de la 94 miei la 100 
oi, la 100; la porcine de la 12 
purcei pe scroafă, la 14.

De asemenea, se vor reduce 
mortalitățile față de anul 1971 
la efectivul mediu rulat cu 25 
la sută la toate speciile și ca
tegoriile de animale.

Pentru furajarea efectivelor 
de animale proprietatea perso
nală a membrilor cooperatori 
se va organiza o lucernieră în 
suprafață de 20 ha pe loturile 
personale ale membrilor coope
ratori. Tot în acest scop, din 
cele 150 ha pășune existente 
în comună, 50 ha vor fi îm
bunătățite, prin supraînsămin- 
țări, fertilizare și alte lucrări.

— ca urmare a creșterii pro
ducției vegetale și animale, co
muna noastră va livra statului 
peste plan 700 tone porumb, 
356 tone grîu, 132 tone floa
rea-soarelui. 157 tone legume. 
703 lone strusuri și 23 tone 
fasole.

Cooperativa agricolă va vinde 
peste plan statului 100 tone 
carne, din care : 30 tone carne 
de porc; 1 100 hl lapte de vacă; 
300 000 bucăți ouă și va livra 
altor cooperative din județ 200 
capete juninci gestante.

Totodată, dc la gospodăriile 
populației se vor achiziționa 
peste plan: 100 000 ouă, 2 000 
kg fasole, 20 tone struguri,
1 000 kg miere albine, 4 000 kg 
ceapă. 400 kg plante medici
nale, 6000 kg carne ovine pen
tru export, 500 capete gîște, 40 
hl lapte oaie, 12 000 kg carne 
și alte produse.

— prin valorificarea peste 
plan a produselor menționate, 
producția globală planificată a 
•E.A.P. din comuna noastră va 
Li depășită cu 5.1 milioane lei, 
crea ce va duce la realizarea 
u.aei producții globale de peste 
56 milioane lei, revenind la 100 
ha teren agricol 756 000 lei.

îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor asumate va face 
ca averea obștească a coopera
tivei să ajungă în anul 1972 
la aproape 63 milioane lei, re
venind Ia 100 ha 847 828 lei, cu 
102 702 lei mai mult ca în anul 
trecut, adică o creștere de 
13,1 la sulă ; veniturile bănești 
ale cooperativei se vor ridica 
la 40 milioane lei, revenind 
la 100 ha 533 000 lei ; venitu
rile pe un membru coopera
tor vor crește față de prevede
rile planului pe 1971 cu peste 
20 la sută, îar fondul de acu
mulare va crește cu 1.2 mili
oane Iei față de anul 1971, a- 
jungînd la 8.1 milioane lei.

— Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii care își des

locuitori și au fost distruse sa
te întregi.

îndeplinind ordinele Coman
damentului suprem al Armatei 
populare de eliberare laoțiene, 
patrioții au provocat inamicu
lui mari pierderi în oameni și 
tehnică dc luptă. In perioada
6 decembrie 1971 — 11 ianuarie 
1972, ei au scos din luptă în 
zona Platoului Boloven 1 800 
de soldați inamici și au provo
cat pierderi grele în rînddrile 
unui grup mobil al trupelor de 
la Vientiane și a două batalioa
ne ale trupelor tailandeze. Pier
derile inamicului în tehnică de 
luptă se ridică la aproximativ 
500 de unități de foc, între ca
re 50 de tunuri de calibru ma
re și aruncătoare de mine.

condiții dezavantajoase pentru 
Anglia. Wilson a prezentat 
date, potrivit cărora, datorită 
șomajului, economia Marii Bri
tanii a pierdut în cele 19 luni 
de guvernare conservatoare, 
peste 300 milioane zile muncă. 
In încheiere, liderul laburist a 
cerut guvernului să adopte de 
urgență măsuri pentru soluțio
narea problemei șomajului și a 
altor probleme critice.

Primul ministru, Edward 
Heath, a solicitat Camerei Co
munelor să-i acorde .timp și în
credere" pentru a reduce șoma
jul și a redresa economia.

Moțiunea laburistă în proble
ma șomajului a fost respinsă 
cu 307 voturi contra și 275 
pentru.

dată publicității după întreve
derea pe care au avut-o cu pre
ședintele comisiei, lordul Pearce, 
se arată că .populația majo
ritară din Rhodesia nu va ac
cepta propunerile acordului atit 
timp cît în parlament nu va fi 
aplicat principiul reprezentării 
proporționale a populației*. Au
torii declarației denunță guver
nul de la Salisbury pentru po
litica sa discriminatorie față dc 
poporul Zimbabwe, fapt reflec
tat și de „refuzul autorităților 
dc a permite participarea re
prezentanților populației majo
ritare în elaborarea proiectului 
de acord anglo-rhodesian".

A fost extinsă, conform noi
lor cerințe ale comunei, rețeaua 
de unități și de deservire u 
populației, existînd în prezent 
un magazin universal, un res
taurant. numeroase ateliere ale 
cooperației meșteșugărești.

Urmărindu-se îndeaproape ho- 
tărîrile Congresului al X-lea. 
îmbrâcînd cu fapte fiecare idee 
cuprinsă în cuvîntarea-program 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia conferința pe țară a secre
tarilor comitetelor de partid și 
a președinților consiliilor popu
lare comunale, ne propunem 
prin angajament ferm să re
considerăm dc pe poziții noi 
întreaga noastră activitate, să 
folosim în întregime potențialul 
de energie și entuziasm al ță
ranilor cooperatori, al tuturor 
locuitorilor comunei, prin des
coperirea și fructificarea posi
bilităților locale existente, pen
tru a obține astfel rezultate 
superioare în producția agri
colă. realizînd noi și din ce în 
ce mai frumoase obiective edi
litar-gospodărești și de interes 
comunal.

Fâcîndu-se ecoul hotărîrii co
muniștilor, al tuturor deputa- 
ților și cetățenilor din Pechea, 
țăranii cooperatori, mecanizato
rii. intelectualii, consiliul popu
lar comunal cheamă la între
cerea socialistă toate comunele 
de pe întreg cuprinsul Româ
niei socialiste, pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor eco
nomice, edilitare și social-cul- 
turale pe anul 1972, în prin
cipal. la următoarele obiective:

[. In domeniul economic
A. IN AGRICULTURA

Gospodărind mai bine fondul 
funciar și baza tehnică mate
rială existentă, îmbunătățind 
tehnologiile de producție în 
condițiile folosirii mai bune a 

total din care :

depășiri C.A.P. membri cooperat,

capete capete ia sută capete la sută

taurine total 500 200 6 300 25
din care ;

vaci și juninci 200 100 8 100 15
porcine total 800 400 36 400 27
ovine total 400 200 12 200 5
păsări total 20 700 2 000 13 18 700 46

forței dc muncă, cooperativa n- 
gricolâ din comuna noastră va

— folosirea Integrală o celor 
7 465 ha teren agricol proprie
tatea C A P_, inclusiv suprafe
țele date în folosința membri
lor cooperatori;

— Insămînțarea cu furaje n 
tuturor suprafețelor nefolositc 
pînă in prezent — curți, spa
țiile dintre construcții, terenul 
din vatra sulului — astfel in
cit suprafața cultivată cu plan
te furajere să crească cu 20 ha;

— executarea, cu forțe locale, 
a unor lucrări de desecare 
prin care se va scoate dc sub 
influența excesului de umidi
tate o suprafață dc 72 ha:

— pe cele 781 ha vie am
plasate pe terenuri în pantă, 
se vor executa lucrări dc pre
venire și combatere a eroziunii, 
in valoare de 500 000 lei, con- 
stînd în canale dc coastă da- 
latc în lungime dc 3 000 m, 
eleionaje pe 1 000 m, încrbarca 
a 3 ooo mp taluze, construirea 
o 12 podețe, plantarea a 2 hec
tare cu salcîmi pe rîpele și ra- 
venclc care nu mai rămas în 
vii;

— efectuarea în acest an, 
prin munca patriotică, a unui 
volum de 40 000 mc terasamen- 
te la lucrările de îmbunătățiri 
funciare de pe raza comunei 
noastre, precum și la construc
ția digului din zona Fundcni — 
Braniștea.

— prin aplicarea diferențiată 
și in timp optim a tehnologi
ilor agricole și generalizarea a- 
cordului global, pc baza expe
rienței acumulate pînă în pre
zent, randamentele la principa
lele culturi și specii dc ani
male vor înregistra în coopera
tiva agricolă următoarele depă
șiri față de plan :

La cultura porumbului pentru 
boabe cu 933 tone, ceea ce re
prezintă o creștere de 400 kg 
la hectar: la cultura griului 
356 tone, cu o depășire de 200 
leg la ha; la floarea-soarelui 
peste 132 tone, revenind o creș
tere de 200 kg la ha; la legu
me 157 tone, ceea ce repre
zintă o creștere de 3 500 kg la 
ha și la struguri 700 tone, re
venind o creștere de 900 kg 
la ha.

De asemenea, pentru îmbu
nătățirea furajării efectivelor 
de animale din C.A.P. vom 
obține peste planul de produc
ție ccl puțin 1 100 tone porumb 
siloz, 640 tone lucerna, 500 tone 
sfeclă furajeră, 100 tone do
vleac.

Prin mai buna organizare a 
procesului dc producție, prin 
îmbunătățirea calitativă a fu
rajării animalelor, prin preve
nirea și reducerea mortalității 
și sacrificărilor de necesitate, 
efectivele de animale planifi
cate în acest an vor fi depă
șite. după cum urmează i 

fășoară activitatea pe raza co
munei. prin extinderea și di
versificarea mecanizării, folo
sirea intensivă a tractoarelor și 
mașinilor, prin depășirea nu
mărului de ore funcționare, 
scurtarea perioadei de repara
ții, creșterea nivelului politic 
și profesional ăl mecanizato
rilor va realiza in anul 1972 ve
nituri în valoare de 12,3 mili
oane lei, 1.4 milioane lei mai 
mult ca în 1971 și cu 600 000 
lei peste prevederi, precum și 
reducerea cu 2 la sută a chel
tuielilor la 1 000 lei venituri.

Pentru deservirea cooperati
velor agricole de producție, 
S.M.A. va organiza, împreună 
cu membrii cooperatori, 5 bri
găzi mixte, 13 formații de lu
cru și va efectua prestări de 
servicii în valoare de 850 000 
lei.

B. IN INDUSTRIE 
ȘI PRESTĂRI SERVICII

Prin valorificarea superioară 
a resurselor locale, înființarea 
de noi secții de producție-pres- 
tații, precum și prin dezvolta
rea și modernizarea celor exis
tente, se vor realiza :

— depășirea planului de pro- 
ducție-prestații la toate unită
țile din raza comunei cu 3,1 
milioane lei. reprezentînd o 
creștere de 8,4 la sută față de 
plan ; o producție marfă vîn- 
dută și încasată cu 2,9 milioa
ne lei mai mare, ceea ce echi
valează cu o creștere de 8,9 la 
sută față de plan ;

— creșterea livrărilor la ex
port cu 140 000 lei valută, adică 
cu 10,8 la sută peste prevederi;

— acumulări suplimentare la 
bugetul statului în sumă dc 1,6 
milioane lei :

— depășirea planului de 
prestări de servicii către popu
lație cu 400 000 lei, ceea ce re
prezintă 15 la sută ;

— înființarea, pe baza Legii 
nr- 7/1971, a 7 secții noi de 
producție și prestații, valorifi
când specificul și tradițiile în
deletnicirilor locale.

C. APROVIZIONAREA popu
lației sătești cu bunuri de larg 
consum .care vor întrece cifra 
de plan cu 1 milion lei, ceea ce 
echivalează cu o depășire a 
planului cu aproape 14 la sută.

D. INVESTIȚII PENTRU 
DEZVOLTAREA ECONOMICA 

ȘI SOCIALA A COMUNEI
Din fondurile de acumulare 

ale Cooperativei Agricole de 
Producție și ale Cooperației de 
consum, din sumele destinate 
unor lucrări de mică mecani
zare, din Investițiile centraliza
te și necentralizate, precum și 

prin contribuția patriotică a 
cetățenilor se vor realiza obl- 
t dive economice și soclal-cul- 
turale în valoare de 11 milioa
ne Ici. după cum urmează i

— începerea alimentării cu 
apă a comunei ;

— construirea unui bloc cu 
12 apartamente și u centralei 
termice ;

— Un magazin universal ;
— o grădiniță de copii cu 

două grupe;
— stație modernă de auto

buze ;
— parcaje auto :
— extinderea și moderniza

rea pieței țărănești;
— lucrări de modernizări și 

mixturi asfaltice pe artera 
principală, pe o lungime de 5,5 
km ;

De asemenea, din fondul de 
acumulare al cooperativei agri
cole se vor realiza i

— un complex pentru produc
ție și prestări servicii, în va
loare dc 6,2 milioane Ici, cu o 
capacitate de producție anuală 
de 5,7 milioane lei, care va a- 
duce anual un beneficiu de 
peste 1 milion lei ; acesta se 
Va da în folosință în 1973, cu 
6 luni înainte de termenul sta
bilit ;

— un grajd pentru vaci cu o 
capacitate de 160 capete;

— o creșă pentru viței sugari 
pentru 250 capete și o bucătă
rie furajeră ;

La un număr de 12 obiecti
ve, se va scurta termenul de 
punere în funcțiune cu 150 zi
le.

Prin contribuția în bani și în 
muncă a locuitorilor, vom rea
liza următoarele J

— un teatru de vară, un a- 
telier școală, o bază sportivă

'formată dini un teren de fot
bal, un teren de volei și unul 
de handbal, o pistă de atletism, 
un patinoar natural, pe care le 
vom realiza prin muncă patrio
tică, in valoare de 450 000 lei; 
o baie comunală, modernizarea 
și extinderea dispensarului me
dical, executarea a 500 ml șanț 
dalat și 5 000 mp trotuare ;

— întreținerea și repararea 
a 15 km drumuri și construirea 
a 6 podețe la intersecții; ame
najarea intrărilor în localitate, 
pentru ambele intrări, urmînd 
să se efectueze 7 200 zile/om cu 
brațele și 1 030 zile cu atela
jele și mijloacele mecanizate ;

— pentru continua înfrumu
sețare și buna gospodărire a co
munei se vor executa prin mun
că patriotică lucrări edilitare 
în valoare de 3 milioane lei, 
constînd în : construirea a 40 
podețe în fața curților cetățe
nilor, amenajarea și extinderea 
spațiilor verzi pe 2,5 ha, între
ținerea a 3 ha zone verzi, în
ființarea a două terenuri de 
joacă pentru copii, plantarea 
a 2 000 pomi etc ;

— începerea lucrărilor de re
gularizare a pîrîului Suhurlui 
în zona interioară a satului ;

— respectarea schiței de sis
tematizare și a disciplinei în 
construcții.

E. REALIZAREA PLANULUI 
DE VENITURI

— Realizarea planului de ve
nituri prevăzute în bugetul co
munal, a celor extrabugetare, 
precum și atragerea suplimen
tară la buget a sumei de 
500 000 Iei ;

— încasarea, pînă la 23 Au
gust a.c., a întregului debit 
din contribuția bănească, în' 
sumă de 400 000 lei.

II. In domeniul 
cultural-educativ

Pentru mai buna desfășura
re a activității cultural-educa
tive, pentru lărgirea orizontu
lui spiritual al țăranilor coope
ratori, ne propunem i

— înființarea de brigăzi ar
tistice de agitație la nivelul 
comunei, a cooperativei agri
cole de producție și al școlilor;

— formarea unui cor sătesc 
de 100 persoane;

— lărgirea componenței și 
îmbogățirea repertoriului for
mațiilor de teatru, dansuri, ta
raf și grup vocal;

— alcătuirea unei monografii 
a comunei Pechea ;

— realizarea unei culegeri de 
folclor local și valorificarea 
principalelor piese ale creației 
anonime pe scena căminului 
cultural ;

— organizarea unei competi
ții între formațiile artistice și 
interpreții de la nivelul ferme
lor agricole ;

— înființarea unui muzeu a- 
gricol :

— amenajarea atelierului 
școală ;

— înființarea, pe lingă SMA, 
a unui cerc al micilor mecani
zatori ;

— formarea a 3 brigăzi de 
răspîndire a cunoștințelor ate- 
ist-științifice, cu forțe intelec
tuale proprii ;

— susținerea unor concur
suri cu cititorii bibliotecii, în 
8copul popularizării cărții de 
specialitate și beletristice ;

— organizarea, în cadrul că
minului cultural, a unor activi- 
tăți permanente (simpozioane, 
expuneri, întîlniri cu diverse 
categorii de oameni ai muncii), 
privind orientarea profesională 
a elevilor.

★
Consiliul popular comunal, 

toțj oamenii muncii din comu
na Pechea, județul Galați, vor 
face totul ca acest complex an
gajament să prindă viață in 
cel de-al doilea an al cincina
lului. conștienți fiind că prin 
aceste realizări vor păși mai 
repede pe drumul propășirii, 
pe drumul luminos trasat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, grăbind 
astfel procesul de urbanizare 
a satului românesc contempo
ran.

Consiliul Popular al comu
nei Pechea, Județul Galați

l/M/TI INTERNAȚIONALĂ
Vizita lui A. Gromiko in JaponiaUn record al stației științifice 

sovietice „Polul Nord-16‘
MOSCOVA 25 (Agcrprcs). — 

Stația științifica sovietica Polul 
Nord-16" a stabilit un record al 
navigației In derivă în Arcticii, 
parcurgind, de la începutul a- 
nului 1968, peste 1 500 kilometri. 
Stația, care a fost instalata ini
țial în apropierea Insulei Vran- 
ghel, prezintă un deosebit inte
res pentru savanți, deoarece o

Intîlmrea internațională
a studenților

VARȘOVIA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : In Capitala po
loneza s-au încheiat, marți, lu
crările întîlnirii internaționale 
a studenților în problemele pă
cii, securității și colaborării în 
Europa, la care au participat și 
reprezentanți ai Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Româ
nia.

Participanții la întîlnire au a- 
doptat un apel adresat tutu
ror studenților și organizațiilor 
lor din întreaga lume, care 
Cheamă la intensificarea luptei

Adversară ai politicii 
de destindere și pace

BONN 25 (Agerpres). — Co
misia federală a U.C.D. a de
cis să voteze împotriva ratifi
cării de către Bundestag a 
tratatelor încheiate de R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică și. cu 
R.P. Polonă — informează a- 
genția vest-germană D. P. A. 
Astfel, după fracțiunea parla
mentară U.C.D.—U.C.S.. U.C.D. 
a stabilit și ca partid linia sa 
în privința procedurii de ratifi
care.

Criticînd poziția U.C.D.—U.C.S, 
față de tratatele cu U.R.S.S. și 
Polonia, purtătorul de cu-

Pe fronturile din Vietnamul de sud 
si Laos

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Unități ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud au continuat atacurile a- 
supra pozițiilor inamicului din 
Delta Mekongului, care a de
venit în ultimele zile teatrul u- 
nor ample acțiuni de luptă. In 
provincia My Tho, o companie 
saigoneză a fost scoasă din 
luptă, patrioții caplurînd, cu a- 
cest prilej, o mare cantitate de 
echipament militar și tehnică 
de luptă. Supraviețuitorii, men
ționează agenția de presă „Eli
berarea", au fost atît de șocați 
de forța atacurilor patrioților 
îneît au dezertat cu zecile.

Planurile americano-saigone- 
ze de strămutare forțată a 
populației din regiunile sudice 
ale Vietnamului de sud au fost 
și ele dejucate în bună măsu
ră, ca urmare a acțiunilor vi
guroase ale patrioților. Astfel, 
o companie din districtul An 
Bien. care urma să participe 
la o operațiune de acest gen, 
a fost obiectul unui atac vio
lent al patrioților. care au scos 
din luptă 90 de soldați, au 
doborît cinci avioane și au a- 
variat multe altele. Succese 
deosebite au fost înregistrate 
Si în alte provincii sud-vietna- 
meze. cum sînt Ca Mau. Kien 
Tnong și Soc Trang. De aseme
nea. natrioții sud-vietnamezî au 
lansat un puternic atac asitpra 
localității -Oui Nhon. capitala 
provinciei Binh Dinii, provo
când inamicului pierderi grele 
în oameni și echipament de 
luptă.

★

XIENG QUANG 25 (Ager- 
pres). — Comandamentul su
prem al Armatei populare_ de 
eliberare laoțiene a dat publi
cității un comunicat cu privire

Situația din Rhodesia
SALISBURY 25 (Agcrprcs). — 

Grupuri de manifestanți din lo
calitatea Mwela uu întîmpinat, 
cu pancarte și strigăte dc deza
probare a acordului anglo-rho- 
desian, pe membrii comisiei de 
legislatori britanici, care, după 
o întrerupere de două zile — 
cerută de guvernul Smith — 
și-au reluat misiunea de son
dare a opiniei populației afri
cane majoritare din Rhodesia 
în legătură cu acest acord. A- 
ceeași primire a fost făcută u- 
nor membri ai comisiei și in 
localitatea Sinoia, și aceasta in 
condițiile menținerii măsurilor 
excepționale, instituite pentru 
intimidarea manifestanților. Du

pătruns înlr-un curent care o 
poartă lent chiar spre locul de 
unde și-a început călătoria în 
derivă. Personalul stației a 
.schimbat1' de trei ori ghețarul 
care servește drept mijloc de 
locomoție, dar activitatea știin
țifică nu a fost întreruptă nicio
dată.

Pînă la începutul anului 1972, 

pentru menținerea păcii și întă
rirea securității popoarelor, la 
dezvoltarea colaborării în Euro
pa. Arătînd că studențimea 
participă tot mai activ la toa
te acțiunile și inițiativele în 
favoarea păcii luate în ultimul 
timp pe plan național sau in
ternațional, apelul salută faptul 
că la a 10-a întîlnire europea
nă a uniunilor naționale ale 
studenților, ce va avea loc la 
Helsinki, va fi acordată o aten
ție deosebită problemei păcii și 
securității în Europa.

vînt al . guvernului vest- 
german, Rudiger von Wech- 
mar a subliniat că aceas
tă hotărîre și recentele atacuri 
ale președintelui U.C.D., Bar- 
zel, la adresa tratatelor nu vor 
determina guvernul să se aba
tă de pe calea ratificării lor.

In legătură cu hotărîrea 
U.C.D.—U.C.S., Partidul liber- 
democrat, membru al coaliției 
guvernamentale, a apreciat că 
prin aceasta conducătorii 
U.C.D.—U.C.S, s-au declarat 
adversari ai politicii dc destin
dere și pace.

la acțiunile forțelor patriutice 
în zona Platoului Boloven. In 
comunicat se arată că. în se
zonul ploios al anului 1971, for
țele inamice au desfășurat în 
sudul Laosului mari operațiuni 
militare cu sprijinul aviației a- 
mericane și al .consilierilor" 
americani. In timpul acestor 
operațiuni, la care au partici
pat aproximativ 30 de batali
oane ale forțelor de dreapta și 
cinci batalioane de mercenari 
tailandezi, au fost comise nu
meroase atrocități împotriva 
populației locale. Tineretul a 
fost înrolat cu forța în trupele 
regimului de la Vientiane, lo
cuitorii unor regiuni au fost 
internați în lagăre de concern 
trare, au fost uciși numeroși

Dettriie mii lamera Mor
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Camera Comunelor a dezbătut, 
luni după-amiază, una dintre 
cele mai grave probleme care 
confruntă în prezent Marca Bri- 
tanie — șomajul. Numărul o- 
ficial al șomerilor a atins 
1 023 583, reprezcntînd 4,7 la 
sută din forța de muncă a a- 
cestei țări și cel mai înalt ni
vel al său din perioada post
belică.

Liderul opoziției laburiste, 
Harold Wilson, care a prezen
tat Camerei Comunelor o mo
țiune de cenzură împotriva gu
vernului în legătură cu situa
ția șomajului, a criticat violent 
politica economică a guvernu
lui Heath, precum și hotărîrea 
acestuia de a semna tratatul dc 
aderare la Piața comună, în 

pă cum informează agenția As
sociated Press, polițiu din cu- 
pitală a efectuat raiduri, în 
cursul cărora au fost arestate 
60 de persoane, printre aces
tea aflîndu-sc și lideri ai popu
lației africane, abia eliberați 
din închisoare după o deten
ție îndelungată.

Pe de altă parte, se infor
mează că opt lideri africani — 
membri ai parlamentului prin 
desemnarea lor dc către șefii 
regiunilor tribale — și-au ex
primat dezacordul față de ter
menii înțelegerii survenite re
cent între Ian Smith și minis
trul de externe britanic, Alee 
Douglas-IIome. Intr-o declarație 

douăzeci de stații științifice so
vietice, aflate, în diferite inter
vale de timp, în derivă în 
Arctica, au parcurs în total 
aproximativ 70 000 kilometri. 
Primul observator dc acest gen 
a fost organizat In anul 1937, 
sub conducerea cunoscutului 
cercetător Ivan Papnnin. Stați
ile în derivă din Oceanul înghe
țat de Nord furnizează navelor 
comerciale sovietice și avioane
lor buletine meteorologice pri
vind respectiva zonă. Concomi
tent, personalul stațiilor efectu
ează, cercetări geologice, hidro- 
mctcorologicc și geofizice. In 
prezent, în zona centrală a 
Arcticii își desfășoară activitatea 
patru stații sovietice de acest 
fel.

In Chile urmează să fie 
expropriate alte 88 dc lati
fundii, dintre care 54 din 
provincia Linares. 30 din 
provincia Cauntin și restul 
din celelalte provincii agri
cole din țară. Guvernul U- 
nității Populare a expropiat, 
în baza legii pentru reforma 
agrară, circa 1400 de latifun
dii.

In foto j Țărani chilieni 
merg să-și ocupe pămînturi- 
le.

TOKIO 25 (Agcrprcs). — Ta
keo Fukuda, ministrul de ex
terne al Japoniei, a oferit un 
dejun în cinstea ministrului de 
externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, aflat în vizită La To
kio. C’u acest prilej, informea
ză agenția T.A.S.S., cel doi mi
niștri au rostit cuvîntărl.

Cu acest prilej, Takeo Fuku
da a relevat că în cursul con
vorbirilor cu Andrei Gromiko 
au fost abordate, Lntre altele, 
probleme ale pescuitului și co
laborării economice. .Am căzut 
de acord să efectuăm consul
tări. asemănătoare celor pre
zente, în fiecare an. Am im
presia că este posibil să înche
iem Tratatul de pace ; aceasta 
Va întări și mai mult pacea în 
întreaga lume' - a spus Taken 
Fukuda.

O declarație 
a guvernului chilian

SANTIAGO DE CHILE 25 
(Agerpres). — Guvernul chili
an a dat publicității o declara
ție în care denunță ..presiunile 
exercitate de diverse organis
me financiare interoccidentale 
menite să împiedice țările lati- 
no-americane să-și cucerească 
independența lor economică' 
— informează agenția Franco 
Presse. Comunicatul subliniază

Noi acțiuni greviste 
și demonstrații în Spania

MADRID 25 (Agerpres). — 
Ziua de luni a fost marcată în 
Spania de noi acțiuni greviste 
și demonstrații ale oamenilor 
muncii pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de mun
că. In principalele întreprin
deri din Țara Bascilor s-au în
registrat astfel greve de scurtă 
durată și manifestații. La Ses- 
tao, 1500 de muncitori de la 
„Șantierele navale spaniole' au 
încetat lucrul în semn de soli
daritate cu cei 2 000 de munci
tori de la aceleași șantiere, 
concediați cu cinci zile în ur
mă. Agenția France Presse, ca
re transmite știrea, amintește

Reuniunea primilor
miniștri d 

Norvegia și
COPENHAGA 25 (Agerpres). 

— La Copenhaga a avut loc o 
reuniune a primilor miniștri 
din Suedia, Norvegia și Dane
marca. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind vi
itorul relațiilor economice și 
politice dintre aceste țări nor
dice, în condițiile în care Nor
vegia și Danemarca vor adera, 
începînd de Ia 1 ianuarie 197::. 
la Piața comună.

La sfîrșitul întîlnirii, șeful 
guvernului suedez, Olof Palme, 
a declarat că politica de neu-

Tentativă
de lovitură de stat 
în emiratul Sarjah

ABU DHABI 25 (Agerpres). 
— Agențiile de presă Associa
ted Press, O.P.I. și France 
Presse relatează că în emiratul 
Sarjah, unul din membrii Fe
derației Emiratelor Arabe U- 
nite, recent creată, a avut loc, 
luni seara, o tentativă de lo
vitură dc stat, condusă de șei- 
cul. Sakr Ben Sultan Al Kassi- 
mi, înlăturat de la putere din 
1965. Forțele de ordine au reu
șit 6ă dejoace acțiunea complo
tistă, obligîndu-i pe rebeli să 
se predea ; în cursul ciocniri
lor a fost ucis guvernatorul e- 
miratului, Khaled Ben Moha

La rîndui său, Andrei Gromi
ko a declarat că a sosit în Ja
ponia pentru o contribui la îm
bunătățirea relațiilor bilaterale. 
El a arătat că Uniunea Sovie
tică, guvernul său au impresia 
că, dacă există dorința nece
sară — |ar Uniunea Sovietică 
are această dorință — multa 
probleme pol fi rezolvate în 
mod pozitiv. Față de încheie
rea Tratatului de pace cu Ja
ponia. noi avem o atitudine 
pozitivă. Acesta trebuie să fie 
un tratat cu un bun conținui 
— a relevat ministrul dc exter
ne sovietic. Consultările noas
tre trebuie privite ca un suc
ces în dezvoltarea relațiilor do 
bună vecinătate dintre U.R.S.S, 
și Japonia, iar această dezvol
tare a relațiilor — ca un pro
ces neîntrerupt.

că mai mulți șefi de stat Jati- 
no-americani, printre care pre
ședinții Columbiei, Ecuadorului 
și Perului, au manifestat, îa 
timpul vizitei pe care președin
tele Allende a făcut-o la sfîr- 
șitul anului trecut în aceste 
țări, intenția lor de a se opu
ne. împreună, acestui gen de 
presiuni.

că întreprinderea respectivă a 
concediat săptămîna trecută 
3 500 de muncitori angajați 
temporar.

Pe de altă parte, sute da 
muncitori 6iderurgiștl au ma
nifestat, luni seara, în fața Imo
bilului direcției societății 
<Hants Fourneaux", în favoarea 
reînnoirii contractelor de mun
că și îmbunătățirii condițiilor 
de lucru. Un număr de 500 de 
muncitori de la firma „BabcoB 
șl Wilcox" au încetat lucrul 
pentru a protesta împotriva 
clauzelor contractului de mun« 
că, acceptate de sindicatele •- 
flciale.

Danemarca
tralitate a țâr:. sale nu este 
compatibilă cu cea a Pieței co
mune. Totodată, premierul su
edez a relevat că nu-și poate 
imagina cum se va prezenta si-' 
tuuția peste un deceniu < hi do
uă.

In limita politicii sule de ne- 
utr.'ililate. Suedia dorește înche
ierea unui aranjament corner-, 
cial cu Piața comună. Dar, du-1 
pă cum a declarat în încheiere 
Palme. propunerile în acest 
sens făcute pînă în prezent ță
rii sale de către C.E.E. nu sînt 
satisfăcătoare.

med Al Kassimi. După cum 
transmite agenția France Pres
se, prințul moștenitor al emi- 
ratuiui, Sakr Ben Mohamed Al 
Kassimi, a fost numit, la 25 
ianuarie, guvernator a| terito
riului.

★

Marți, la Abu Dhabi, s-a dai 
publicității un comunicat ofi
cial, în care se arată că a fost 
convocat în sesiune extraordi
nară Consiliu) Superior al Fe
derației Emiratelor Arabe U- 
nite, pentru a adopta o serie 
de hotărîrl necesare apărării 
securității federației.
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