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In dimineața zilei 
martie. tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
do Stat al Republicii Socialis
te România, 
Capitala. 
Republica 
slovacă, 
vitația l 
Husak, secretar general 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia, va face o vizită ne
oficială, do prietenie.

Tovarășul Nicolae Corni.' 
este însoțit de

a 
plecînd 

i Socialistă 
unde, la 

tovarășului

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

IN CONDIȚII

AU TRECUT CINCI ZILE r ■>

rin n
Nicolae 
general

părăsit 
spre 

Ceho- 
in- 

Gustav 
al

ișesrti.
tovarășii Ton

Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., de consilieri.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, secretarul general 
al partidului a fost salutat 
do tovarășii Manea Mân eseu. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorgho Radu
lescu, Virgil Trofin, Tlie Ver- 
deț, Maxim Rprghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dâ- 
nălache. Emil Drâgânescu, 
Janos Fazekas. Petro Lupu,

Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voltec, Iosif Banc, Cons
tantin Băbălău, Petre Blajo- 
v ci, Cornel Burtică. 
Constantinescu, Aurel 
Mihai Gere, Ion loniță, Va
sile Patllineț, Ion Stănescu, 
Ton Dlncâ, de membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, de 
conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești.

Erau prezențl Miroslav Su- 
lek, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București și mem
bri ni ambasadei.

Miron
Duca,

Coresponden- 
Constantin 

Marți

DIN ULTIMA LUNĂ A TRIMESTRULUI
• Ce rezultate ați obținut ?

in urmă?

rea realizării sarcinilor de plan?

Situația realizării planului
— perioada 1-5 martie 1973 —

E. M. Lonea 91.8
E. M. Petrila 89,2
E. M. Dilja 90,5
E. IVI. Livezeni 81.5
E. M. Aninoasa 92,6
E. IVI. Vulcan 103.6
E. M. Paroșeni 76,8
E. M. Lupeni 78,3
E. M. Bărbăteni 83,0
E. M. Uricani 86,8
TOTAL Valea Jiului 88.6

Răspund cadrele de conducere din unitățile miniere din Valea Jiului și Centrală

Ceea ce atîrnă încă greu:
Constanță,
ritmicitate

Succese
pe graficul

întrecerii
Revizii la timp 

și de bună calitate
In îndeplinirea sarcinilor 

ce revin colectivului revizi
ei de vagoane Petroșani de 
efectuare a reviziilor, teh
nice a vagoanelor de 
clasă șl marfă, de reparare 
a celor defecte și redarea 
lor în circulație, s-au obți
nut realizări meritorii dato
rate organizării superioare 
a muncii și folosirii comple
te a fondului de timp.

Indicatorul producției glo
bale pe luna februarie a 
fost realizat in proporție de 
106 la sută pe seama creș
terii productivității muncii 
cu 12 la sută peste preve
deri. S-au remarcat: echipa 
de reparat ventile de dis
tribuție. condusă da Mlhal 
Pitiga (cu o depășire de plan 
de 50 la sută) șl cea de re
parații vagoane prin deta
șare din trenuri, condusă de 
Iosif Boslen. cu o realizare 
de plan In proporție de 102 
la sută.

propriile deficiențe și mai ales.
lună 

de 
se 

t ba- 
atit

După un bilanț pozitiv pe luna februarie, prima semidecadă din ultima 1 
a trimestrului găsește unitățile miniere din Valea Jiului din nou in impas față 
exigențele ritmicității. După a cincea zi din luna martie, minusul pe centrală 
cifrează la peste 12 000 tone cărbune; cu excepția Vulcanului, toate minele din 
zin au rămineri in urmă la extracția de cărbune. De ce această neașteptată și 
de bruscă ..schimbare la fața" ? Cum se explică răminerile în urmă, în ce constau 
măsurile de redresare ?

Am solicitat răspuns la aceste întrebări tovarășului DUMITRU OPRIȘ, ingi
ner șei la C.C.P. cu probleme de producție.

perspectivă"

— Să luăm exploatările la rînd : mina 
Lonea nu are nici un motiv ca să Tie ră
masă sub plan. Are asigurată linia de front 
precum și efectivele. Situația de la Lonea 
se explică doar prin neajunsurile in orga- 

în plasarea 
ase- 
por-

nizarea locurilor de muncă, 
efectivelor la fronturi. La Petrila de 
menea, linia de ffont e asigurată ; au ,— 
nit noi capacități ,* cu rambleu) se stă deș- 
tul de bine. Sectoarele I și II pot să fac? 
planul, la sectorul III. in schimb, e un fe
nomen nejustifical : sini trei abataje fron
tale, au abataje cameră, dar aici nu se 
realizează de it o fișie pe zi, or, in trecut 
se scoteau in mod curent cel puțin trei 
fișii la două zile. Printr-o plasare mai in
tensă a fronturilor, la Petrila se poate 
reveni la normal mai ales că la sfirșitul 
săptăminij s; eram ca la sectorul V <ă Le 
introdusă și combina în stratul 4. La mina 
Dilja s-au ivit dificultăți la abatajele cu 
figuri din stratul 6 din cauza laminărilor 
insă poziția sectoarelor II și III e bună și 
se poate recupera minusul care apare în 
perioada cit se trece prin falie. Mina și-a 
realizat și ieri preliminarul și are perspec
tiva unei situații mult mai bune. La Live- 
zeni linia de front e excedentară ; au două 
abataje frontale o'ar au avut o avarie care 
i-a dereglat. Și aici planul se poate face. 
Important este doar să le asigurăm rondi- 
ții pentru transportul producției. La Aninoa- 
sa există probleme in stratul 18: galeria 
de cap a intrat în presiune. însă și ieri 
au dat peste plan. La sectorul III a început

curățirea pe stratul 15 și va porni frontalul 
și acolo. Deci, nu-s probleme. De aseme
nea. nici la Vulcan. Planul se va realiza 
în continuare.

In ceea ce privește Paroșeniul aici s-au 
ivit necazuri de natură electromecanică la 
banda I care a ținut in loc exploatarea. 
Dar necazul a fost depășit și mina își va 
reveni în cîteva zile. Complexele merg, 
nu prezintă probleme iar la decadă și Pa 
roșeniul va fi la plan.

La Lupeni situația e mai deosebită. Mi
nusul e determinat mai ales d'e sectorul 
VI, dar rău e că și sectorul LV mai trage 
înapoi... Și aici se întreprind însă măsuri 
pentru o schimbare în bine. Bunăoară, un 
abataj dotat cu combină va porni în stra
tul V, se introduce un plug In stratul 9 
și ceea ce e important: mina a primit încă 
150 de oameni pentru a-și completa efec
tivul. După instructaj, oamenii vor fi pla
sați direct la fronturi, în abataje. La ni
velul Centralei se acordă o atenție deose
bită minei Lupeni. A fost repartizat pe 
schimburi cîte un cadru din conducerea 
centralei care — desigur nu va face trea
ba minei — o'ar va asigura luarea de mă
suri operative pentru 
melor. Pentru că, să 
fiind dificultățile din 
me mai sînt la mina 
e insă ca lucrurile să fie judecate calm, 
lucid și să fie puse la punct. Numai așa

Din nou, sarcina reporte
rului la mina Vulcan a fost 
una dintre cele plăcute, deși 
nu întrutotul ușoare. In si
tuația cînd colectivul rapor
tează o depășire substanția
lă de plan, dificultatea do
cumentării nu este eliminată 
în întregime. Ea se ivește sub 
aspectul selecției fruntașilor 
dintre fruntași...

înainte de aceste eviden
țieri, cîteva cuvinte despre 
activitatea de ansamblu a 
minei. Cu aproape două săp- 
tămîni în urmă, tovarășul 
Emil Muru, directorul ex
ploatării, ne-a relatat că in 
luna martie mina Vulcan va 
ajunge Ia cota maximă a 
planului, fapt ce implică lua
rea tuturor măsurilor organi
zatorice și tehnice. Demara
jul din această semidecadă 
confirmă o temeinică pregă
tire a colectivului pentru a 
face față sarcinii de plan 
sporite. Pe suportul acestei 
pregătiri se aștern realizări
le raportate : peste 500 
tone de cărbune extrase 
plus, în patru zile, ceea
dovedește atît angajarea ple
nară a formațiilor de lucru, 
cît și folosirea cu chibzuință 
a pîrghiilor de stimulare și 
cointeresare în muncă. De 
altfel, și de această dată, ni 
s-a vorbit despre aceste pir- 
ghii :

de 
în 
ce

soluționarea proble- 
recunoaștem, date 
ultimul timp, proble- 
Lupeni. Important

PRAGA « — 
tul Agerpres, 
Prisăcaru, transmite : 
dimineața a sosit la Praga 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republii 
mânia, 
tația 
Husak, secretar general 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia, face o vizită neoficia
lă. de prietenie în Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au sosit 
tovarășii Ton Pâțan, membru 
supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vi-

al Consiliului 
ministrul co-

ii Socialiste 
care la 

tovarășului

Ro- 
invi- 

Gustav 
al

cepreședinte 
de Miniștri, 
marțului exterior, și Ștefan 
Andrei, secretar ‘ 
P.C.R.

La aeroportul 
întîmpinarea 
Nicolae Ceaușescu, a persoa
nelor oficiale care îl însoțesc, 
au venit tovarășii Gustav 
Husak, Vasil Bilak, membru 
al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C din Cehoslova
cia, Vaclav Hula, membru 
supleant al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste “ 
slovace, președintele 
siei de stat a planificării, 
.Tan Gregor. vicepreședinte 
al Guvernului R S Cehoslo-

al C.C. al

Ruzyne, în 
tovarășului

Ceho- 
Comi-

vace, președintele părții ce
hoslovace în Comisia mixtă 
guvernamentală de colabora
re economică și tehnico--ti- 
ințfifică cehoslovaco-română 

Erau de fața ambasadorul 
Româniej la Praga, Teodor 

membri ai ambasadei 
agenției economice ro-

Haș, 
șl ai 
mâne

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fest salutat cordial de tovn 
rășul Gustav Husak și de 
ceilalți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci venjți 
în întîmpinare.

Pionieri cehoslovaci 
mâni au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, persoane
lor oficiale române, buchete 
de flori.

$i ro-

începerea convorbirilor
Mart! după-amiază, în salo

nul reprezentativ al Hradului 
din Praqa, au Început convor
birile intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste

România, și Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Din partea română, la con
vorbiri participă tovarășii : 
Ton Pățan, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C.

al P.G.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan și Con
stantin Mitea, membri ai C.C.

(Continuare in pag. a 4-a)

Spor substanțial 
la valoarea 

producției globale
In palmaresul preparatori

lor de Ia Coroești au îost 
consemnate noi fapte de 
muncă demne de laudă. Pe 
primele două luni ale anului, 
colectivul preparației a ma
jorat Indicatorul cantitativ 
al producției nete planifica
te cu 7 Ia sută. Sarcinile de 
plan la producția de briche
te au fost depășite cu 5,5 la 
sută. Iar la recuperarea glo
bală s-a obținut un plus de 
0.8 puncte față de punctajul 
fixat. îmbunătățiri consisten
te s-au realizat, de aseme
nea. și la Indicatorii de ca
litate : umiditatea în cărbu
nele supus preparării a fost 
redusă cu 0.6 puncte. iar 
cenușa globală cu 1 punct. 
Toate acestea s-au concreti
zat in depășirea producției 
globale pe cele două luni cu 
3 896 000 lei.

C. IOVANESCU,

Program
artistic
școlar

Duminică, la Casa de cul
tură din Uricani elevii școlii 
profesionale din Lupeni au 
prezentat un program cultural- 
arlist'c pentru tinerelul din 
acest oraș.

Programul a avut un conți
nut variat, oferind spectatori
lor scene din trecutul de lup
tă al clasei muncitoare și al 
poporului nostru, prin monta
jul „Doftanau; mărețul anqa- 
jament al poporului 
a îndeplini 
înainte de 
„Cincinalul 
mătate").

Corul de 
terpretat cîntece închinate pa
triei, iar fanfara școlii a cîș- 
tigat aprecierea spectatorilor 
prin interpretarea sobră a pot- 
puriului de cîntece. Plin de
conținui educativ a fost și
programul brigăzii artistice 
„Aspecte școlare", aplauze în
delungate culegînd soliștii vo
cali. O contribuție deosebită 
la reușita spectacolului a >- 
vut-o prof. Mihai Golubov din 
Lupeni.

B. HEVELEANU.
corespondent

planul 
termen 

în patru

nostru de 
cincinal 
(brigada 

ani și ju-

fete al școlii a in-

Convorbire 
pe marginea 
simpozionului 
de comunicări 

științifice de la 
Institutul de mine

Problematică utilă,
de maxim interes

„Grupa sindicală
■

cheamă la întrecere

După cum am anunțat deja, miine, 8 martie, la ora 16. 
la Institutul de mine din Petroșani se va desfășura simpo
zionul de comunicări științifice privind tehnologia cons
trucțiilor și exploatarea utilajului minier șl metalurgic, or
ganizat din inițiativa catedrei de mecanică și rezistența ma
terialelor a facultății de electromecanică minieră.

Pe marginea acestei manifestări tehnico-științifice de 
anvergură a colectivului de cadre didactice de la I.M.P.. am 
purtai o discuție cu tov. prof. dr. ing. NICOLAE ILIAȘ. de
canul facultății de electromecanică minieră, din care vom 
reda partea pe care o considerăm de interes mai general.

— ...Importanța simpozionu
lui reiese chiar din tematica 
lui. El este destinat să prezin
te stadiul la zi al cercetărilor, 
al noutăților lehnico-șliințifi- 
ce vi/înd în special problema
tica ridicată do exploatarea și 
întreținerea utilajelor miniere.

— Ați putea estima unele 
efecte ale aplicării in viitor 
a principalelor metode și 
procedee conturate de con
cluziile comunicărilor ?

— Comunicarea referitoare 
la utilizări actuale ale materi
alelor plastice in construcția 
utilajului minier arată că va 
fi posibilă înlocuirea în multe 
cazuri a unor materiale meta
lice cu materialo plastice 
acestea din urmă avind para
metrii funcționali (anduranță, 
coeficient de frecare, greutate 
specifică, prelucrări pe mașini 
unelte, costuri etc.) mult 
mai favorabili.

— Care va fi domeniul 
probabil de aplicabilitate ?

Astfel de materiale noi 
vr>r fi introduse atît la insta
lațiile de suprafață iqai ales 
in i adrul fluxurilor tehnoloqi- 

■ e de preparare < il și în sub
teran. îndeosebi la saboții .de 
frînare a mașinii do extrac
ție, la conducte, la izolamente 
de cabluri ele. Eficiența eco
nom.. ă derivă, in sperai, de 
acolo că se reduce simțitor a- 
pelul la import.

Membrii grupei sindicale de la secția Reparații electrice 
de la U.U.M. Petroșani, pornind de la deviza „fiecare mem
bru de sindicat un exemplu în muncă, în activitatea obșteas
că, în familie șl societate", au chemat la întrecere toate gru
pele sindicale din uzină. La baza întrecerii stau următoarele 
obiective : îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan prin 
folosirea integrală a timpului de lucru și a capacităților de 
producție, organizarea judicioasă a locului de muncă, buna 
gospodărire a materialelor și sculelor, executarea calitativă a 
lucrărilor șl în termen, eliminarea absențelor nemotivate, și a 
Întârzierilor, fiecare membru de sindicat să participe la di
versele forme de ridicare a nivelului profesional. In vederea 
cultivării și dezvoltării trăsăturilor morale proprii omului 
societății noastre socialiste, membrii grupei sindicale vor 
participa la toate acțiunile politico-ideoloqice, cultural-educa
tive și sportiv-turistice ce se vor iniția,

întrecerea va fi urmărită de un colectiv format din 
membri ai comitetului sindicatului, U.T.C. și comitetul oa
menilor muncii, urmind ca trimestrial să se inmineze fanionul 
de grupă sindicală fruntașă pe uzină.

[Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare In pag. a 3-a)

In pagina a 2-a:
Viața de partid : Soluționarea operativă, eficien
tă a propunerilor făcute de comuniști
Din viața și munca femeilor
Puncte de vedere
Caleidoscop
Sfatul medicului : Influența bolilor de plămin 
obișnuite, asupra silicozei.

i aclrul fluxurilor lehnoloqi- 
clo preparare, < il și în sub-

iac 
co-

hotă-

— I-am audiat recent pe 
prof. dr. docent Isaiia Ni^u- 
lescu, conducătorul simpo
zionului, cadru didactic cu 
o contribuție apreciabilă in 
soluționarea unor proble
me abordate cu acest pri
lej la un curs referitor la 
caracterul uzării in cazul 
unor utilaje metalurgice și 
la alegerea sistemelor de 
ungere optimizate din punct 
de vedere tehnic și econo
mic. Aceste tematici 
tocmai obiectul unor 
municări...

— ...Care au un aport
ritor in ce?a ce privește efi- 
racilâtea economică. Consu
mul anual de piese de rezer
vă de la Combinatul Siderur
gic din Hunedoara, să dam un 
exemplu, este de ordinul a 
500 milioane lei. Reducerea a- 
cestui consum de proporții se 
poate realiza, in bună parte, 
prin studierea condițiilor de 
exploatare care conduc la u- 
zuri pe alocuri excesive și a- 
doptarea unor procedee care 
diminuează radical degradări
le și anume printr-o lubrefie- 
re corespunzătoare, prin regi
muri <le funcționare adecvate. 
Soluțiile vor conduce la noi 
materiale pentru suprafețele 
supuse uzurii și la noi calități 
de uleiuri și regimuri de lu. 
brefiere.

Ing. Tr. MULLER
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O sarcină mereu actuală

Soluționarea operativă, eficientă 
a propunerilor făcute de comuniști

le Ctihlerln- 
a îndi- 
Nicolae 
vizitei

O expresie vio a entuzias
mului și însuflețirii cu caro 
colectivele întreprinderilor si 
instituțiilor din municipiul no
stru muncesc pentru îndeplini
rea hotărirllor celui de-al 
X-lea Congres si
tel Naționale a P.C.R., 
ațlilor tovarășului 

Ceaușesni cu prilejul 
de lucru în Valea Jiului, o 
constituie faptul că muncitorii, 
inginerii și tehnicieni 
adrele didactice si 

categorii de oameni 
au făcut numeroase 
și sugestii cu ocazia > 
seamă și aleqerilor i 
na anului 1972, pentru q. 
celor mai corespunzi 
soluții in vederea îmbunătăți
rii stilului și metodelor de 
muncă, a perfecționării între
gii activități economice, poli
tice șf sociale.

Manifeslindu-se o preocupa
re sporită pentru Îmbunătăți
rea tuturor sectoarelor do ac
tivitate, din codrul întreprin
derilor și instituțiilor, in cele 
465 adunări și conferințe alo 
organizațiilor do bază și comi
tetelor do partid s-au făcut 
peste 1 000 de propuneri, sin- 
tetizînd măsuri lcqate de în
făptuirea directivelor și holă- 
ririlor de partid privind creș
terea productivității muncii, 
folosirea tuturor resurselor u- 
mano șl materiale, rezolvarea 
problemelor ce preocupă co
lectivele de muncă, reducerea 
cheltuielilor materialo, întări
rea disciplinei, sporirea răs
punderii organelor și organi
zațiilor de partid, de stat șl 
obștești pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

In cadrul dezbaterilor din 
adunările si conferințele de 
dări de seamă, s-a manifestat 
multă inițiativă și interes din 
partea parlîclpanților, în vede
rea găsirii unor noi soluții, 
căi și modalități pentru ridica
rea eficienței activității econo
mice, politice și sociale. Ast-

iii, modicii 
celelalte 

ai muncii 
propuneri 
dărilor de 
din toam- 

ren 
are

lol. din loialul de propuneri 
un număr însemnat nu vizat 
,i<tlviiaira ce trebuie s-o des
fășoare conducerile lehniro- 
administrative, pentru asimila- 
rea si construirea pr plan lo- 
< nl a mașinilor, utilajelor, și 
agreqalclor cu specific miniei. 
asigurarea forței de muncă la 
țoale exploatările miniere s.a.

In centrul atenției orqnnclor 
de partid a slat evidenta pro
punerilor, selectarea lor pe
domenii de activitate ale vie
ții de partid stabilirea de
responsabilități concrete In
vederea soluționării lor, Iar

partid noi alo«e *-a reușii < a, 
intr-o perioadă scurtă do Hmp. 
din < e|o I 028 propuneri <ă fio 
solutionale 71.3. Celelalte sini 
în < urs de soluționare, iar or
ganele și organizațiile de bază 
urmăresc îndeplinirea lor la 
termenele stabilite.

Pentru înfăptuirea propune
rilor *o folosesc colective lar
gi do comuniști care cuprind 
membrii comisiilor pe proble
me, îi comitetelor oamenilor 
muncii, sprijinite do birourile 
orqanizațillor do bază Si co
mitetelor do partid. Aceste co- 
lective analizează felul cum

VIATA DE PARTID

periodic, ’ analiza modului în 
care au fost rezolvate. O expe
riență pozitivă in această di
recție a acumulat-o comitetul 
de partid al E.M. Lupeni, care 
a însărcinat un colectiv pen-t 
Iru a urmări modul cum sint 
rezolvate propunerile făcute 
do comuniști cu ocazia adună
rilor și conferințelor de dări 
de seamă. Asemenea preocu
pări au dovedit șl comitetele 
de partid de la preparația Lu- 
peni, F.F.A. „Viscoza", 
E.M. Bărbăteni și E.M. Lonea. 
Se poate menționa preocupa
rea comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, care a întocmit 
o evidență clară a tuturor 
propunerilor făcute cu ocazia 
dărilor de scamă și alegerilor, 
fapt care permite să se urmă
rească și să se controleze ope
rativ modul cum sint respecta
te termenele stabilite in grafi
cele comitetelor de partid și 
ale organizațiilor do bază. Pe
riodic, la diferite nivele, se a- 
nalizează modul cum au fost 
rezolvate propunerile, indieîn- 
du-se acolo unde este cazul, 
soluții și modalități de rezol
vare operativă și eficiență.

Datorită preocupărilor spori
te din partea organelor de

s<* acționează, in continuare, 
pentru îndeplinirea măsurilor 
stabilite de Plenara C.C. 
I’.C.R. din
1972 privind asigurarea condi
țiilor pentru stabilizarea forței 
de muncă, calificarea și per
fecționarea acesteia, folosirea 
deplină a capacităților de pro
ducție, aprovizionarea lehnico- 
raatcrinlă, respectarea norme
lor de proiecție a muncii, spo
rirea productivității muncii și 
întărirea disciplinei sub toate 
aspectele ei.

Au fost rezolvate propuneri 
care vizau asigurarea unor 
spații corespunzătoare cantine
lor salariatiler de la E.M. Lo- 
nea și Petrila. S-au înființat 
gospodării anexe pe lingă 
cantinele de la E.M. Aninoasa, 
Dîlja și Lonea. A fost îmbună
tățit transportul in comun al 
salariatilor la unitățile econo
mice, s-au primit, in trimestrul 
IV al anului 1972, l-l autobuze, 
s-au asigurat condiții de caza
re pentru toate cadrele medi
cale și din învățămînl ce au 
fost repartizate în municipiul 
nostru.

S-a actional operativ pentru 
traducerea in viață a propune
rilor ce intră in obligația uni
tăților de invățămint, cultură 
și artă. Se depun eforturi pen
tru îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, a muncii 
de educare marxist-leninistă a

al
20-21 noiembrie

Nevilor in ««picHi.il măsurilor 
■'bibliile do Plenara C.C. nl 
P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971.

Organele Și organizațiile de 
partid au pus un a<-< enl deose
bii, în această perioadă, pen
tru realizarea propunerilor în
fiate do viața Internfl de par
tid, promovarea în țoale do
meniile, cu consecventă, a 
principiului muncii și condu
cerii colective, de întărirea 
spiritului do răspundere și r- 
xiqonță in munci, promovarea 
critiefi si autocriticii in întrea
ga viață do partid, pentru ex- 
primarea deschisă în adunările 
generale de partid a părerilor 
>i observațiilor comuniștilor.

La nivelul organizațiilor de 
bază și al comitetelor d<* par
tid au fost rezolvate propuneri 
cu privire la asigurarea stabi
lizării muncitorilor din cadrul 
brigăzilor de abataj și pregă
tiri, asigurarea efectivelor de 
.-irtificiori de la E.M. llărbăteni 
și Lupeni, me< «mizarea lucrări
lor de încărcat nisip și balast 
la suprafața exploatării minie
re Petriln. introducerea lemnu
lui dimensionat la E.M. Lonea 
și alte numeroase propuneri 
< are au prins viață.

Ținind scama de faptul că 
unele propuneri făcute de co
muniști In cadrul adunărilor 
și conferințelor de dări de 
seamă și alegeri nu și-au gă
sit încă rezolvarea, comitetul 
municipal de partid a indicat 
organelor și organizațiilor de 
bază să analizeze sistematic a- 
plicarea lor în condițiile unei 
eficiențe corespunzătoare. Pe
riodic se vor cere comitetelor 
de partid și. birourilor organi
zațiilor de bază informări a- 
supra stadiului aplicării propu
nerilor făcute de comuniști.

Este necesar in continuare 
să fie m >b li I t 
pentru asigurarea unei activi
tăți de partid care să contri
buie cit mal substanțial la re
zolvarea eficientă a hotărîri- 
lor și propunerilor făcute de 
comuniști pentru ridicarea în
tregii activități pe o nouă 
treapta a eficienței.

Vasile COCHECI. 
activist al comitetului munici

pal de partid. Petroșani

• Gll. BJRO preparația Petrila. Acțiu
nea despre < are ni- se ricii la/e parte, cre
dem. dinlr-un ansamblu de .utivilâti edu
cative ile tineretului, inițiale in orașul 
Petrila. Stimate tovarășe. vă rugăm ca in 
următoarele < oro*} ondenle să precizat, 
mai concret in urma depistării unor 
tineri parazlți. certați cu normele de com
portau civili/.1 I, ce măsuri n lu.it > omite- 
tul orășenesc U, T. C. împreună <u aljl 
factori educativi pentru a-1 determina *ă 
muncească, *<i se Încadreze in normele 
eticii și echității socialiste. Așteptăm chiar 
numele unor esemenen tineri despre rar< 
ne • riețl că nu fac < insle otașului dv.
• I AMU III F CONSTANTIN CF.RNICA 

Șl NICOI.AE COMAN. strada Muncit nr. 
13 șl 16 Petroșani I reclamalii Li adresa 
serviciului <L- ilubritnlc al 1.GX ., arc ihi 
promis că vin și pe strada r<-spe< livă dar n-au 
moi ajuns. Aveți drepUilo. Do la 1 XII 1972 oo 
rind solicitați servkiul .>< csloro si după cele 
opt „vizite personale" la I. G. C., mai ales 
că și laxele sini plătite „la /I", considerăm 
i ă vi se cuvine a fi rezolvată problema.
• CORESPONDENȚI'I VOI UNTAR Al. 

VULCANULUI. Stimate tovarășe, in orașul 
Vulcan ziarul „Steagul roșu" are multi

cor espondenti. Dv, cine sinteți/ Desigur 
s-ar putea să aveți dreptate in legătură 
cu braseria „Intim"din lor.ili'tate și bor* 
mana LA. Dar faptul că nu ne d&țl numele 
o’v. șl nici al bătrinulul in cauză ne tace 
să credem că ați < am exagerat. Noi vom 
avea in atenție sesizările dv. iar in ce pri
vește sugestia «au... dorința do n fl tran
sferată tovărășii barmană ..să vină și să 
ridice bușteni în depozit, ca e tapănS", re

nunțați Li ea. Vii mii sugerăm ca în viitor 
să ne mai spuneți ce-ați mai văzut dar 
fără „ca de obicei venind din șut/ eu 
m-am abătut /șl-o țukă am băul."

Cu autobuzul prin Valea 
cărbunelui de azi.

Foto: V. IORDACHESCU

A
...In primul rind

CORECTITUDINEA

CALEIDOSCOP
Roadele pasiunii

Mecanicul Mihai Ghejon, 
de la Liceul nr. 2 din Luduș, 
este un pasionat creator de 
mecanisme mu It!function ale. 
cu largi utilizări practice. 
Roadele pasiunii Iul Ș-au 
materializat, pînă acum, în 
mai multe ceasornice meca- 
no-electrioc de tip robot, 
care anunță începutul șl 
sfîrșftul orelor de curs. Un 
alt ceas, realizat de iscusi
tul meșter, indică nu numai 
trecerea timpului în secun
de, minute, ore, zile, săptă- 
mini, luni și ani. ci și ora 
exactă in diferite puncte 
ale globului. Alte construc
ții minltehnice au un vădit 
caracter aplicativ. Intre a- 
cestea se numără globul pă- 
mîntesc care Imita mișcarea 
de rotație a acestuia In ju
rul axei sale, cil șl mișca
rea de revoluție în jurul 
soarelui. <jlol> folosit ca 
material didactic.

Economia Moldovei

în... retrospectivă

Recreație la Școala ge nerală nr. 1 din Petroșani.

Puncte de vedere
Imprudențe
„Pentru mai multe lucrări 

predate in termen și în bune 
condițiuni (condiții cerute ori
cărui salariat, asupra cărora 
nu insist, din motive lesne de 
înțeles), dar mai ales pentru 
faptul că la aceste lucrări am 
rămas, nu odată, peste orele 
de program, șeful mi-a pro
mis în mai multe rinduri o 
învoire. Știa că am trebuință 
să trec pe la cîteva ghișee, 
să fac ceva anticameră pe la 
unii administratori, așa că, a- 
rătîndu-se înțelegător, mi-a 
spus :

— Cind ai nevoie de învoire 
să mă anunți din timp.

Așa s-au petrecut lucrurile 
evoluînd pe linia bunei în- 
țeleqeri a cerințelor mele 
astfel că alaltăieri (28 febru
arie n.n.) m-am învoit cu o 
oră înainte de terminarea 
serviciului. Am plecat la ora 
14 de la mina Petrila. în spe
ranța că ajung din timp la 
Petroșani. Șeful a fost chiar 
bucuros că mă poate recom
pensa, fapt pentru care a 
doua zi, dis-de-dimineață, s-a 
interesat în mod sincer de 
rezolvările mele. Cu capul

Influența bolilor de plămîn obișnuite,

plecat, . a . trebuit să-i spun, 
insă, că... n-am făcut nimic!

— De ce? Doar ai plecat la 
ora 14. lini pare rău. Uite, te 
invoiesc și astăzi, dacă trebu
ie.

Siqur că trebuia. I-am mul
țumit pentru bunăvoință, și, 
in acea zi (1 niartie) am 
plecat din nou la ora 1-1 de la 
serviciu. La ora 14 și 5 minute 
mă aflam in stația de autobuz. 
Cu toate acestea, de necrezut, 
dar n-am rezolvat nimic. nici 
in acea zi.

Dimineața, la prima oră, 
i-am raportat șefului, tot cu 
capul plecat:

— Vă mulțumesc că m-ați 
învoit. Am plecat cu o oră 
mai devreme din serviciu 
dar, să știți că tot ce-am cîș- 
tigal din Lună voința dumnea
voastră, am pierdut în stația 
de autobuz, apoi la „tunel" 
și. in general, pe tot traseul...

lată-ină deci, imprudent cum 
sint : m-am învoit de la ser
viciu ca să stau în stația de 
autobuz 1

I. E.
N.R. Drept mărturie la cele 

de mai sus — ne scrie „im
prudentul" I. E. — stau coi 
peste 40 de călători, salariați 
ai Prcparației Petrila pentru 
care, aproape în fiecare zi, 
drumul de la stația „Mină" din 
localitate, pînă la Aeroport — 
Petroșani durează (cu timpul 
de așteptare cu tot) peste o 
oră...

Red.

Șt unii, 
și alții...

..Unii1* sint noii locatari ai 
unui bloc cu garsoniere (nr. 19 
A) dat în -folosință nu de. 
mult, in frumosul cartier. Ae
roport. „Ceilalți" sini asemă
nători primilor. Adică sint 
lot locatari ai aceluiași bloc. 
De ce îi împărțim, însă, in 
două grupuri, in două tabere ?

Pentru că din cei peste 100 
de locatari (blocul are 104 
garsoniere) unii au înțeles 
să-și îndeplinească toate for
mele contractuale pentru noul 
domiciliu. (La I.G.L. Asociația 
de locatari, I.G.C., S.D.E.E.)
.Alții, in schimb, fie că 
ignoră aceste îndatoriri, fie că 
le întîrzie cu bună știință, nu 
le-au îndeplinit Consecința ? 
Pentru nepăsarea celor din 
urmă, suferă cei dinții. Și li
nii și alții, de exemplu, stau 
fără curent electric, intrucît 
S.D.E.E. are instrucțiuni su
ficient de precise despre ceea 
ce trebuie să facă in aceste 
cazuri.

Intr-un bloc nou, un comi
tet de bloc la fel de nou, are 
deci, numeroase probleme, 
pentru rezolvarea cărora tre
buie să înceapă prin... cunoa
șterea locatarilor și educarea 
acestora in spiritul respectării 
normelor conviețuirii civiliza
te, într-o casă nouă...

I. M.

Să fiu sincer, încă de 
cind mi-am propus să 
creionez portretul to

varășei AURELIA IANC, 
muncitoare la serviciul 
C.T.C. interfazic din cadrul 
instalației de filatură de la 
F.F.A. „Viscoza" Lupeni, am 
fost convins că voi reuși. 
Angajată la fabrică din. 1944, 
membră de partid din 1946, 
secretară de partid, membră 
a comitetului oamenilor 
muncii, decorată cu nu
meroase medalii și de cu- 
rind cu Ordinul Muncii cla
sa a IlI-a, fiecare și toate 
acestea la un loc m-au de

că uneori in astfel de situa
ții se caută cusururi pentru 
cel care critică. Dar dacă tu 
ești corect și iți faci datoria 
cinstit, deci ai bază morală 
— ca să 
tru a 
critica va avea efect 
„drept de apel". îmi aduc 
aminte că in urma unui con
trol s-a constatat că un u- 
tilaj a fost pus în funcțiu
ne cu o intîrziere de II mi
nute. S-a scris in raport. Ci
neva s-a supărat. A doua zi 
același utilaj a fost pornit 
cu numai patru minute 
tirziere și iar s-a scris

spun așa — pen- 
arăta neajunsurile, 

fără

in- 
in

Din viața și munca femeilor
terminat la o asemenea con
cluzie.

— Vorbind despre rolul 
și locul femeii in fabrica 
noastră credeți, tovarășă 
lanc, că la noi nu mai e 
loc pentru mai bine, că s-a 
făcut totul ?

— Loc pentru mai bine va 
fi oricind și oriunde. Deci 
și la noi in fabrică. Dar să 
vă dau un exemplu : in fa
brica noastră s-au angajat 
in ultimul timp foarte mul
te tinere. La filatură — lo
cul meu de muncă — colec
tivul, prin comportarea lui 
față de noile angajate. Ic 
hărnicește. E musai să lu
creze, să se încadreze in 
colectiv.

— Multă lume zice despre 
dumneavoastră că prea spu
neți lucrurilor pe nume. 
Sinteți la fel de exigentă și 
cu cei ce vă sint apropiați ?

— Da și cu ei. Știu că poa
te uneori sint „incomodă", 
mai ales pentru cei care vor 
să cocoloșească neajunsurile,

suraport și iar cineva s-a 
părat, a amenințat. Dar... de 
atunci, utilajul respectiv e 
întotdeauna pornit la timp.

— Ce apreciați cel 
mult la un om ?

— In primul rind — co
rectitudinea. Să fie harnic, 
să lucreze din suflet, să-și 
dea silința, să învețe, căci 
pe unul care vrea să învețe, 
îl poți ajuta oricind.

— La noi in fabrică unii 
mai preferă climatul dul
ceag. adică „nu te critic eu 
pe tine ca să nu mă critici 
nici tu pe mine". Cum ve
deți dv. un astfel de climat 
de muncă ?

— Sint din capul locului 
pentru relații principiale de 
muncă, pentru critică. Se 
mai supără unul și altul. 
Dar ic trece cu timpul și lu
crurile se schimbă in bine. 
Principalul 
fie cinstită, 
părtinire.

mai

e ca critica să 
adevărată, fără

M. BIENDEA

asupra silicozei
In timpul sezonului rece 

este necesar de amintit mine
rilor că bolile obișnuite de 
plămîn favorizează apariția 
silicozei și-i agravează evolu
ția. Tuberculoza apa la plâ- 
min și pneumoniile sau aprin
derile de plămîn, sint bolile 
obișnuite, cele mai de temut. 
Unele forme ale acestor boli 
se manifestă puternic obligînd 
pe bolnav să consulte medical 
și să se trateze. Alte lorme 
se manifestă însă cu semne 
mai puțin supărătoare, sint 
luate drept „o gripă care 
trece" și sint ..purtate pe pi
cioare" fără tratament. In fine, 
unele forme sint atit de puțin 
supărătoare, incit bolnavul 
trece prin boală fără să știe 
și fără să o trateze.

Toate aceste boli sint vin
decabile complet printr-un 
Iratament începui din vreme. 
De obicej insă, iși tratează 
boala, numai cei. care suferă 
de forme mai severe iar cei 
cu forme mai ușoare neglijea
ză tratamentul. Aceste forme 
ușoare, netralate, nu se vin
decă întotdeauna complet și 
uneori se repetă la intervale 
de timp mai marj sau mai 
mici.

Pentru mineri, sint pericu
loase toate formele de boală 
obișnuită, pentru că într-o 
măsură mai mică sau mai 
mare, aceste boli slăbesc pu
terea plămînului de □ se cură
ța de praful pe care-1 respiră 
zilnic și favorizează creșterea 
agresivității celui fixat ante
rior în plămîn. Influența boli
lor obișnuite asupra silicozei 
se - manifestă uneori deosebit 
fie rapid și de intens chiar in 
timpul sau imediat după boa

lă, mai ales la minerii cu boli 
obișnuite repetate și cu mai 
mult praf în plămîn.

Alteori, influenta bolilor o- 
bișnuite se manifestă mai în
cet, de-a lungul anilor. In u- 
nele din aceste cazuri, legătura 
dintre boala obișnuită și sili
coză se recunoaște ușor prin

SFATUL
MEDICULUI

faptul că modificările silico- 
tice se dezvoltă in cel mai î- 
nalt grad exact pe urmele lă
sate de boala obișnuită vin
decată defectuos.

In alte cazuri, legătura din
tre boala obișnuită și silicoză 
nu se mai poale recunoaște 
de loc o perioada de timp da
torită vindecării de la sine și 
fără nici o urmă vizibilă a 
bolii obișnuite.

Dintre toate bolile obișnuite, 
cu evoluția așa zisă latentă, 
fără semne care să oblige pe 
bolnav să consulte medicul, 
cea mai de temut este tubercu
loza. La începutul ei, aceas
tă boală se manifestă deseori 
prin supărări de intensitate 
slabă, ca un fel de gripe ușoa
re, neluale în seamă și care 
durează cîtva timp după care 
dispar fără ca boala să fie de 
fapt vindecată. La un miner 
pot apărea de-a lungul timpu
lui mai multe asemenea „mici 
manifestări" care fac ca sili
coza să progreseze de fiecare 
dală cu cite un pas. Din cele

de mai sus rezultă că de bo
lile obișnuite ale plămînului 
trebuie să se ferească toți mi
nerii, alît tineri cît și virst- 
nici, atit actualii cit și foștii 
mineri și atit cei sănătoși cît 
și cei bolnavi de silicoză. A- 
ccste boli fac posibilă apari
ția unei silicoze la mineri cu 
vechime mică, îmbolnăvirea 
unor foști mineri după mulți 
ani de la Întreruperea lucru
lui in mină și transformarea 
unei silicoze ușoare intr-o 
silicoză qravă.

Pentru a preveni efectele 
bolilor obișnuite de plămîn, 
este necesară luarea următoa
relor măsuri : evitarea răcirii 
corpului prin îmbrăcăminte 
corespunzătoare sezonului re
ce, păstrarea rezistenței orga
nismului prin alimentație con
sistentă și odihnă sufici
entă după orele de lu
cru, evitarea contactului 
c ii persoanele care prezintă 
semne de boală de plămîni și 
evitarea localurilor aglomera- 
te și neaerisite, consultarea 
modicului de circumscripție 
sau întreprindere la primele 
semne de răceală (temperatu
ră, tuse, dureri in piept, git, 
urechi etc.) ori cit de ușoare 
ar părea acestea, tratarea din 
vreme a tuturor bolilor obiș
nuite pentru a se putea vin
deca fără nici un defect și de
sigur control medical periodic 
la caravana R-F-M. și la la
boratorul de pneumoconioze, 
in pprioadelc planificate pen
tru descoperirea mai devreme 
a bolilor nemanifeslc și a si
lk ozei.

Dr. M. IORGA. 
laboratorul de pneumoconioze 

Petroșani

Strict temporal înseamnă 
60 de secunde abstracte. 
Transformat insă iu puls ar 
fi cam 60-70 de bătăi de ini
mă. Iar de aici încolo minu
tul se încarcă de valențe și 
sensuri colosale, adică umane.

Industria. Capitalei a lansat 
chemarea de a se realiza cin
cinalul cu șase luni mai de
vreme, de a se folosi cît mai 
bine fiecare minut și de a se 
economisi luni și zile prețioa
se, ceasuri prețioase. Și ajun
gem., astfel, la sămința di
mensiunilor timpului — mi
nutul, pe care l-am ales 
drept erou principal in cursul 
unui raid prin mai multe 
mari intreprinderi din Capi
tală. Investigat din cele mai 
interesante unghiuri, prins 
sub lumina diferitelor reflec
toare, minutul, asemenea li
nei pietre prețioase, iși eta
lează valorile.

Intr-una din secțiile Uzine
lor „Elempica", prin fața cî- 
torva muncitori, „curge", re
almente, banda automată de 
montaj pe care se plantează 
piesele de radio pe plăcile cu 
circuite imprimate. In afară 
de faptul <ă această bandă 
constituie o premieră in in
dustria electronică româneas
că, la nivelul celor mai avan
sate utilaje de acest țel pe 
plan mondial, ea a dublat va
loarea minutului : in loc de 
200 plăci pe schimb, acum se 
realizează 400. Intr-o altă sec
ție a uzinei, in mina mește
rilor stă acuratețea imaginii 
de pe micul nostru ecran : 
aici se reglează televizoarele. 
Mai multe invenții, una bre
vetată și în străinătate, au 
permis realizarea unei stații 
centralizate de reglaj, < are. pe

lingă faptul că asigură o calita
te mult mai bună a imaginii și 
a sunetului, a permis să se 
reducă timpul de reglaj cu 
circa 25 la sulă. Pentru a 
înțelege și mai exact dimen
siunile diviziunilor de timp la 
această mare uzină bucure- 
șteană, am calculat că valoa
rea medie a minutului unui 
muncitor este de aproximativ 
4 lei. Deci un popas de o

conomică anuală de vreo pa
tru milioane lei, aduce și o 
economie de manoperă de 
peste 200 000 de minute-om, 
dacă ne e permis să spunem 
astfel.

Dezvoltarea deosebită a a- 
cestui combinat, investițiile 
de inteligență, inventivitate 
și inițiativă făcute aici au de
terminat ca valoarea minutu
lui să crească de 10 ori, in

Un minut !a București
țigară ar valora cam 20 de 
lei. Iar pentru întreaga uzină 
un minut înseamnă o produc
ție echivalețită cu vreo 8 
televizoare sau 20 de aparate 
de radio.Și atunci cum să nu 
lupți pentru fiecare minut ?

Comparind cifre și date, ră- 
mii uimit in fața creșterii 
vertiginoase a valorii minu
tului. S-ar putea vorbi chiar 
de un curs al minutului, așa 
cum se vorbește de cursul 
monedei forte cu acoperire in 
aur. Pe platforma Combina
tului de industrializare a 
lemnului Pipera, șase fabrici, 
care iși orchestrează efortu
rile pentru a aduce un plus 
'de eleganță și confort in cămi
nele noastre, demonstrează 
pregnant diferitele valențe 
ale minutului. Un colectiv de 
ingineri a realizat o mașină 
automată de îmbinare a cape
telor de friză cu o product i- 
i itate de cîteva ori mai mare 
față de metoda tradițională, 
care, pe lingă o eficiență e-

ultimii 10 ani, de-la o produc
ție echivalentă cu un simplu 
scaun netapițat la cea echiva
lentă cu un șifonier sau un 
studio divan.

Trecind de la industria 
lemnului la cea electrotehni
că, respectiv la Uzinele „Elec
tromagnetica", descoperim că 
in 1953 valoarea producției 
intr-un minut echivala cu un 
singur aparat telefonic, iar in 
acest an cu 15 aparate telefo
nice. Deci cursul minutului a 
crescut și aici de 15 ori.

In același sens, de la Între
prinderea de electrocentrale 
București, intr-un minut, pe 
arterele magistrale electrice 
se varsă 10 000 de kw, iar în 
sistemul de termoficare 10 gi- 
gacalorii: la Fabrica de con
fecții și tricotaje, zecile de 
mii de mecanisme in mișca
re, miile de miini pricepute 
de tricotere realizează intr-un 
minut o producție globală e- 
chivalentâ cu aproape 20 de 
costume bărbătești, sau 200

de cămăși, sau 700 de tricota
je. Și. in același minut, din 
cuptoarele Combinatului de 
morărit și panificație ies nu 
mai puțin de 1 250 de piini 
calde și rumene.

N-am ales decât vreo „cite- 
va minute" din mulțimea celor 
care ritmează efortul cetă
țenilor Capitalei. Dacă iți con
centrezi atenția, le auzi băta
ia in timp ca un puls. Un 
minut.' Alt minut/ Iar fieca
re din noi are minutul lui de 
muncă, de gindire, de creație. 
Și sint in (ara asta peste 20 
de milioane de minute pe mi
nut, de picături vitale. din 
care cea mai mare parte se a- 
dună intr-un torent uriaș, 
hotărit să schimbe fața orașe
lor și satelor. Cifrele pasio
nante ale Comunicatului cu 
privire la îndeplinirea planu
lui de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1972 
dau adevărata dimensiune a 
unui minut : vreo 50 de tone 
de cărbune, 30 de tone de ți
ței, iar la aproximativ fiecare 
3 minute un nou apartament! 
Și asta numai in atita timp 
cit să răsufli de trei ori mai 
adine 1

Ne-am angajat să ciștigăm 
in cinci ani 259 200 de minute 
mai prețioase decit oricind. 
Pentru aceste 259 200 de mi
nute trăim mai intens, trăim 
mai mult in fiecare minut.

11 auziți cum bate ?
Minutul pulsează singele e- 

forturilor și muncii noastre in 
toate arterele înfăptuirilor din 
(ara asta.

Și atunci cum să nu prețu- 
iești fiecare minut ? Și atunci 
cum să nu lupți pentru fie
care minut ?

Allred NEAGU

Cercetătorii Arhivelor Sta
tului din Iași au trecut la 
elaborarea unui corpus al 
documentelor economice din 
Moldova, la care colaborează 
specialiști ai filialelor Ar
hivelor ștatului din toate 
județele acestei zone, din 
Galați, Vaslui, Bacău, Neamț, 
Botoșani și Suceava. Prime
le 5 volume au și fost pre
date tiparului, între care se 
remarcă prin valoarea lor 
documentară, din punct de 
vedere economic, cele re
feritoare la tirgurile și sa
tele moldovenești din seco
lele 17—18. Potrivit progra
mului alcătuit de cercetăto
rii ieșeni, pînă' în 1975 vor 
fi elaborate 15 volume ce 
vor cuprinde toate aspecte
le vieții economice din ju
dețele Moldovei.

Descoperiri 

arheologice
O importantă descoperire 

arheologică a fost făcută re
cent de către specialiștii 
Muzeului județean din Bis
trița și cercetătorii Institu
tului de istorie și arheolo
gie din Cluj. La Șilioara au 
fost scoase la iveală o serie 
de obiecte din argint și nu
meroase urme materiale ale 
culturii bizantine. Săpături
le sistematice efectuate au 
dus, totodată, la descoperi
rea unei așezări civile, unei 
cetăți și unui cimitir din 
secolul X, foarte asemănă
toare celebrei cetăți fortifi
cate a lui Gelu de la Dă- 
bîca.

Exemplare rare

Inginerul sucevean Taras 
Seghedin, un pasionat iubi
tor al naturii, a depistat re
cent la Șiret și Suceava 
două exemplare rare de ar
bore mamut, așa-numilul 
Ginkgo Biloba.

Consio’erat drept unul din
tre cei mai vechi copaci din 
lume, întîlnit azi frecvent 
în China, Ginkgo Biloba este 
un rășinos. cu frunze căză
toare în formă de inimă. 
Are coroana conică și ra
murile foarte noduroase. U- 
nul dintre cele două exem
plare amintite prezintă pînă 
acum o înălțime de peste 20 
metri și un diametru de 46 
centimetri.

Cele două exemplare au 
fost declarait? monumente 
ale naturii.

Vînătoare 

neobișnuită
In zona văilor Mureșului 

și Tîrnavelor se desfășoară 
în aceste zile o vînătoare 
neobișnuită. Echipe speciali
zate efectuează lucrări pen
tru prinderea iepurilor cu a- 
jutorul unor plase. Astfel 
capturați, iepurii vor fi co
lonizați în zone mai puțin 
populate. Acțiunea face 
parte dintr-un amplu pro
gram de echilibrare a fon
dului cinegetic inițial cu 
cîțiva ani în urmă. Ca rezul
tat a unor asemenea preo
cupări, cerbul lopătar, colo
nizat acum 5 ani în fondul 
de vînătoare Orșova, și-a 
făcut apariția la zeci de km 
distanță, în pădurile de la 
Sovata, Mociar, Țigmandru 
și Nadeș. O migiație asemă
nătoare a cunoscut și faza
nul, care a urcat de la șes 
spre zonele silvice de altiti> 
dine din jurul Gurghiului.

(Agerpres)
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Constanță, ritmicitate 

și mai ales, muncă 
„în perspectivă"

(Urmare din pog 1)

— Preocupări Ic noastre
sint orientate in mod dense 
bit înspre sectoarele I și II 
care vor trebui sâ recupereze 
restantele re Ic nu, ne-a de 
ckirat '■‘V dh-cctoi
astfel incit, inch la sfirșitul 
decadei a down să ajungă In 
plan. Iar In sfirșitul lunii 
martie sA îndeplinească toa 
te condițiile necesare pentru 
h beneficia de stimulentele 
deosebite ale salarizării îu 
pâ norma plan

Si acum, -dificilele- cv; 
den fieri Din 6 sectoare pro

dtictîve, 4 nu obținut depă
șiri Intre 160 480 tone de 
cărbune E vorba de sectoa
rele 111. IV. V si VI care. 
Inscriindii <c pc linia unei 
munci ritmice constante, 
și-au îndeplinii incâ din lu
na februarie, volumul de 
pregătiri cerul de planul lu
nii martie In situația mun
cii in perspectivă. roadele 
nu . u întârziat sâ «para

Celelalte două sectoare au 
înregistrat restanțe posibil 
le recuperat Dar. despre a- 
ceste restante, afirmăm că. 
Ine'nic de toate, erau posi
bile de evitat...

c ii. Mai insistent nr va preo* 
ruoi realizarea calitativa a
reviziilor, lucrărilor de ropa-
rații și dc Întreținere , utila-
jelOT, In rare mi^H» zice
să fim mai mult -priji.) iți dc
B.A.T. <u piese o*e hlmh
mă» cu seamă sft fim in aton-
tin organelor d-' ap rovi/ilonare
:l n centrală In ce pr Ivește
piesele de schimb pentru c om-
bina 2 K 52 ce o avem i n do-

Mobili/indu-no mai bine po
tențialul tehnic și uman, encr-

qiile, dind la limp toi ce e ne
cesar brigăzilor din abataje, 
impulsionând ritmul lucrărilor 
do preqătiri, asiguri nd funcți
onau a mașinilor si utilajelor 
lără defecțiuni. sirdem lerm 
hotărîți ca o dată ce vom de
păși dificultățile yrin care tro
ieni actualmente. să extragem 
ritmic cărbune, să realizăm și 
lepășim planul pe luna martie 
iar în bilanțul cc-l vom în- 
i heia po trimestrul I să înscri
em realizarea unei producții 
-uplimenlaro in jur dc 600 de 
tone.

tor) se află fnlr-o situație di
ferită : la ora actuală acumu- 
loazâ 275 tone cărbune peste 
pian. Neexistînd cauze obiec- 
live pentru actuala stare de 
lucruri, singura soluție pare 
a fi doar o Intensificare a 
muncii educative, de la om 
la om. apropiere și înțelegi 
re față do frămîntările co
lor livclnr de mineri de la 
fronturile de lucru.

Drept răspuns Întrebărilor 
noastre. Iov. ing. Ioan Che- 
rcrhoș. secretarul comitetu
lui de pnrlid, x-a exprimat 
.istfel „De astăzi (6 martie 
- n.n.) mergem la plan*. Sâ 

se fi găsit oara o soluționa
re optimă pentru depășirea 
paradoxului de rare vor
beam ? Vom constata ou pri
lejul viitorului raid.

Să se intre temeinic 
pe făgașul ritmicității I

„Ne redresăm din mers"
Adevărul e că sîntem sul» 

pian — a recunoscut de la 
început interlocutorul nos
tru. inc Vaier Stanclu, di
rectorul minei Rârbâteni 
Avem un minus după 5 zi
le de 359 tone In orice caz, 
ne străduim să ne ridicăm 
la olan în zilele ce urmează 
prin depășire.» dificultăților 
ce le întîmpinâm și să ajun- 
ccm la stâpînirea deplină a 
producției

— Și acum ?
— In prezent punem în 

funcție două abataje cameră 
cu cite două aripi in stratul 
3 blocul XII In continuare, 
vom creste cu producția ast 
fel ca sâ ajungem la plan 
Dar pe cînd ne . înșurubăm “ 
cu planul, trebuie să punem 
în funcție un nou panou în 
stratul 5 blocul XII în con 
diții mai grele decît în aba 
tajele în amonte Aceasta 

presupune niște inversări în 
fluxul tehnologic ceea ce va 
mai dura cîteva zile și ast
fel nu cred că la decadă vom 
fi cu planul la zi. Adevărul 
e că vrem să intrăm tntr-o 
etapă nouă, superioară în 
dezvoltarea minei, să ne 
„vindecăm rănile14 din anul 
trecut. Există în acest sens 
un suflu nou la mină pc ca
ro sîntem hotărîți să-l valo
rificăm la maximum. După 
efortul pe care-1 depunem a- 
cum, pentru punerea în func
ție a abatajelor de care spu
neam, sînt convins că vom cu
lege roadele scontate Va trebui 
pentru aceasta sâ mărim e- 
fectivele plasate în stratul 5 
să amenajăm lucrările de ' 
pregătiri, fără sâ micșorăm 
efectivele pe celelalte fron- . 
turi, deci astfel ca sâ nu a- 
vem scăderi la producție.

La Bărbăteni crește pro
ducția în fiecare lună cu 
circa 15 la sută, deci o dina 
mică mare pentru o mină 
fără o bază prea solidă. X 
șadar, sîntem puși în sit-a- 
ția să asigurăm din mers 
din noile capacități, în func

lie do ci-esterilc de plan. Pe 
ceea ce am pedalat pînă a- 
cum a fost întări rea disci
plinei Fenomenele do Indis
ciplină cronică « au redus, 
tot» și. și în continuare. în- 
uire; ordine» •-» disciplinei 

rămîne una din rezervele 
noastre prinopalc. Impor
tant o că pc luni» t: 'cută am 
scăpat de penali’Ari și în dis
cuția ce o avem azi cu briga
dierii în plenara corni tetu- 
'»> dc partid, vreau să ară» 
oamenilor ră. da. se poate ! 
E adpvă— 1 ' nevoie încă dc 
cite un efort suplimentar — 
dc «enul celiv actual — spre 
a ne consolida .."pozițiile dc 
luptă" dar în rest nu există 
probleme Print r-o organi
zare mai bună, am rezolvai 
și problema transportului, a 
aprovi^jo-n-; locurilor de 
muncă cu go .le și material 
lemnos: am erc.it condiții 
pentru crearea de stocuri in 
subteran, am reorganizat ac
tivitatea artificierilor ca sâ 
folosească timpul de lucru 
la maximum și să puște fron
turile în timp util. Faptul 
câ mina arc un schelet cu 
efectiv bun, chiar foarte bun, 
ne va permite ca iriulr-o 
preocupare continuă să a- 
similâm și noile efective. Ce 
să mai spun ? Da, încă un 
lucru important : vom crea 
un colector în subteran, de 
350 tone care ne va ajuta sâ 
lichidăm definitiv cu lipsa 
de goale din cauza eventua
lelor neritmicități în asigura
rea goalelor din partea mj- 
nei Lupeni Vom crea con
diții deci Ca activitatea fron
turilor să se desfășoare nor
mal.

— In concluzie ?
— In concluzie, dacă la 

decada întîia, nu reușim, ne 
orientăm ca de la jumătuea 
lunii să recuperăm in con 
tinuu minusul și să încheiem 
luna cu o depășire ca și în 
februarie.

Necazuri cu cablul...
Discuția noastră cu ing. 

Petru Muntean, directorul mi
nei Uvezeni a avut loc ieri 
dimineață intr-un moment de 
încercare pentru colectivul 
de muncă de aici și conduce
rea sa...

...Ora 7,00. Intre mina Live- 
zeni și specialiști din diferite 
servicii ale Centralei cărbune
lui se purtau convorbiri tele
fonice insistente, sacadate, 
marcate de tensiune: „Alo.
centrala I Serviciul energetic? 
E bai mare la noi. A pușcat 
cablul de alimentare de la pu
țul auxiliar Est. Da. cablul ar
mat Azi noapte. Stăm cu aba
tajele...”

In răgazul citorva minute 
dintre convorbiri telefonice, 
dialoguri precipitate cu mai
ștri. ordine, dispoziții de lu
cru pentru echipele de inter
venție la avare, măsuri de 
precauție — directorul minei 
nc-a explicai la modul telegra
fic, cauzele nerealizării sarci
nilor de producție în primele- 
zile ale lunii martie.

— Vedeți și dv. ce se pe
trece la noi. Citeva zile la 
rînd am avut necazuri cu ca
blul de alimentare cu energie 
electrică. Producția a stagnat. 
Chiar duminica ce a trecut am 
schimbat cablul vechi cu pri
cina. ca numai după o zi și 
cel nou să puște. Acum stăm 
în loc cu abatajele. :> erdem 
producție. Și așa nu stăteam 
noi deloc bine, avînd planul

rea li/at în proporție de numai 
81.7 la sută pe primele cinci 
zile din martie. Sperăm însă 
să dăm de capătul necazurilor 
cu cablurile electrice, să înce-. 
oem a ne redresa...

— Care sini perspectivele 
de realizare a sarcinilor pe 
cea de-a treia lună, in ce di
recție și pe ce măsuri insistă co
lectivul dv de muncă pentru 
ca finele lunii martie să gă
sească mina livezeni cu un 
bilanț pozitiv încheiat pe în
treg trimestrul I la extracția 
de cărbune ?

— Repet. ex< luzind neajun
surile de natura celor crivind 

elec
trică. prin care trecem în mo
mentul de față, alte piedici nu 
văd să ne mai stea in cale. 
Pentru abatajele* nr. 6 601 și nr. 
6 602 ale brigăzii lui Costache 
Zaharia există asigurată linie 
de front pentru toată luna mar
tie. Avem asigurate acum și 
mijloace pentru transportul 
' ărbunelui de la Maleia la 
preparația P<*trila. Redresarea.

- intrarea pe făgașul ritmicității 
și a îndeplinirii jianului in zi
lele și decadele re urmează 
depinde insă in cea mai mare 
măsură de noi. de modul cum 
vom ști să ne orqanizăm muri- 
a. Trebuie să accentuăm cu 

osebire pe întărirea disciplinei 
și răspunderii in îndeplinirea 
-arcinilor de plin pe resj(se
tarea tehnologiei de lucru și « 
normelor de securitate a mun-

Pasul înainte 
s-a făcut... înapoi

Redresarea minei 
trebuie să aibă loc !

Interlocutorul nostru dc la 
L.M. Lonea, tovarășul director 
Aurel Ri inclus a ocolii răs
punsul primei întrebări rele 
litoarc la rezultatele produc 
ției de ărbune în ac este pri 
me zile ale lunii, dorind moi 
degrabă să ne vorbească des 
pre luna care a trecut. Ușor 
de înțeles do ce. fără a-i adre 
sa cea de-a doua inlrebnre 
pe care a intuit-o. discuți» 
noastră a început cu... motive 
le răraîncrii în urmă :

— Prin diagrama into» mită 
am coordonat închiderea feliei 
abatajului frontal 69 din sec
torul 111, transportarea echipa
mentului de susținere alerenl 
deschiderii noului abataj la Io

realizat ?
Această stare de lucruri 

este inerentă, se va rezolva 
de la sine prin munca norma
lă a colectivului. Prin deschi
derea noului abataj va crește 
linia do front peste nivelul 
planificat, fapt ce va duce în 
final la îndeplinirea zilnică a 
sarcinilor de plan. Măsuri în 
plus nu sînt necesare.

Așa o fi. deși aceste măsuri 
trebuia să lie deja luate. Da

ci producția este bine organi
zată. dac8 (luxul este conti
nuu. dacă lucrările de preqă- 
tire și deschidere se realizea
ză atunci este exclus să se 
produc a qoluri in produc
ție. Cele relatate de in-

Directorul E.M. Lonea, ing. Aurel Brînduș:

— De ce mă întrebați despre primele zile ale acestei 
luni și nu despre luna care a trecut ?...

cui de destinație. La sectorul 
11 s-au terminat de asemenea 
feliile la două abataje cameră 
iar la sectorul IV se execută 
lucrări de trecere prin steril.

— Acestea sînt singurele 
cauze ale pasului înapoi făcut 
de la începutul lunii cu pro
ducția ?

— Da.
— Ce măsuri luați pentru 

ca in luna martie care înche
ie trimestrul I, planul să fie

terlocutorul nostru nu țin 
de sfera neprevăzutului — 
toată producția este bine pla
nificată astfel incit închiderea 
unui abataj sau terminarea u- 
nei felii să nu producă stag
nări in producție. Se pare deci 
că rămânerea în urmă are al
te cauze și anume organizarea 
deficitara a muncii la fronturi 
și controlul slab al îndeplinirii 
sarcinilor. Se impun măsuri 
tovarășe director.

Un paradox se cere

Dacă în luna februarie, co
lectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni dc la E.M 
Petrila a îndeplinit planul dc 
producție, înregistrînd și un 
plus de 475 tone,' luna martie 
a început-o prin nerealizarea 
sarcinilor. Ne-am adresat 
tov. ing. Dimitrie Simota. 
directorul exploatării pentru 
a ne edifica asupra situației 
primelor cinci zile din aceas
tă lună.

— Stăm prost, ne-a răs
puns dumnealui. Media zil
nică a minusului se cifrează 
în jurul a 500 de tone. Avem 
la zi (1—5 martie — n.n.) 
planul îndeplinit doar în 
proporție de 89,2 la sută

— Care sînt cauzele care 
au provocat nu numai ncin- 
deplinirea ritmică a produc
ției, ci și rămînerea sub 
plan, destul dc substanțială ?

— In mod obiectiv, cauze

nu există. Linie dc front a- 
vem, suficientă. începutul 
lunii martie n6-a pus însă 
in față un fenomen deosebit: 
a crescut numărul bolnavi
lor, media zilnică fiind de 
50—60. Sîmbătă, dc exem
plu, am avut 197 de bolnavi. 
Cauze obiective, repet, nu 
sînt.

— Ce măsuri organizatori
ce — pentru cele de natură 
tehnică spuneți că nu se ri
dică problema — întreprinde 
conducerea exploatării pen
tru a depăși acest paradox ?

— Ieri dimineață (5 martie 
— n.n.) colectivul de condu
cere' operativă a avut o dis
cuție axată pc aceste dificul- 
.lăți. întîlnite în acest înce
put de lună.

— In concluzie ?
— In concluzie, planul lu

nar se va face.
Dar sectorul IV al minei 

(ing. Marin Răduț, șef sec-

Ceea ce atîrnă încă greu: 
propriile deficiențe

(Urmare din pag. 1)
-• poate ajunge ia rezultatul scontat. Poate câ și șefii sectoa
relor ar trebui lasați să-și vadă mai mult de treburile lor din 
sector, iar discuțiile, analizele să aibă loc după șut dar și a- 
tunci intr-un ti.r.p mull mai st uri.

La Bărbăteni au terminat acum pregătirile in stratul 
I blocul XII și a in epul retezarea la doua numere de abataj . 
deci a lost o perioadă mai dificila, tare cere multă atenție.

Cu transportul nu-s probleme. O situație bizară s-a ivit 
insă ieri rînd locomotivele nu iu avut motorină. De ce? Sâ 
-punem câ ■» fost o ..scăpare"? \u. am fi prea indulgenți. O 
asemenea treabă nu ; oate fi deci! o neglijență a sectorului 
de transport

La Uricani in -.ectorul III sînt încă probleme m stratul 
I5 unde e complexul. Dar si aici s-a venit in ajutor cu dis
tribuitoare piese de schimb. Complexul a pornit, iar panoul

superior a fost dotat < u susținere in fier. De asemenea, vor 
porni și alte capacități în stratul I7—18 blocul V/l. Astfel, 
mina, cu toate sectoarele, va avea rosibilitatea să-și facă pla
nul și in această lună.

— Ce recomandați in general pentru redresarea situației 
minelor rămase sub plan ?

— Să se acorde o deosebita atenție plasării in abataje — 
doar avem efective țeste plan la fiecare mina — precum și 
folosirii o'i.n plin a timpului de lucru, asistenței tehnice si 
îndeosebi realizării productivității la fiecare lo< de muncă. 
In acest fel, sint siqur că la decadă Centrala, toate minele 
— fără Lupeni — vor fi cu planul depășit. Cert e că trebuie 
să depășim moleșeala care in mod nejustificat se repetă la în
ceputurile de lună, să mobilizăm oamenii explicîndu-le efi, 
cu cit ajungem la o răminere in urmă mai mare cu atît va 
fi mai greu de recuperat...

Xr-am adresat Iov. ing. Vasile 
< iriperu, directorul E.M. Lu
peni .

— Înțelegem câ sectorul 
VI st? alia acludinx-nh „îne
cat- in dificultăți vădite. Dar. 
care-i pricina că sectoare ca 
I. Vii sau III, tu rezultate 
bune in prima parte a anu
lui. s-au pornit acum să 
șchioapete ?

— Neajunsurile noastre ! 
(s.n.) Nu reușim sâ evităm 
defecțiunile electromecanice, 
mai ales la transportoar.de 
din abataje. Nu s-a urmărit 
cu toată răspunderea de că
tre conducerea sectoarelor 
invocate intrarea și ieșirea 
din funcție a unor fronturi, 
multe probleme sînt neglija
te la nivelul personalului 
mediu tehnic și al jelui exe
cutant direct, șefii de brigadă 
nil se străduiesc sâ creeze 
un climat de .-.sponsabilita- 
<e pentru îndeplinirea nor
melor dc producție. nu-s 
convinși câ se cerc un efort 
mai încordat în situațiile mai 
dificile...

— Deci, cam toate „arlicu • 
lațiile" organizatorice sînt 
afectate... Totuși, redresarea 
minei trebuie să aibă loc !

Conducerea minei, condu
cerile sectoarelor, indrumate 
și controlate de organizația 
de partid, cu sprijinul mai 
activ dl organizaților de sin
dicat și U.T.C. trebuie să 
depună eforturi mai holărîte 
pentru organizarea cum se 
cuvine a procesului de pro
ducție, în toate verigile sale!

Doar optica salariului, ci nu 
și a planului, nu-și are rostul. 
Ciștigul nu poate fi decît in 
concordantă deplină cu stră
daniile depuse, cu realizări
le concrete obținute. A pre
tinde remunerație substan

țială pe ce n-ai făcut, e un 
nonsens. Flecare salariat al 
minei, indiferent de locul o- 
cupat in procesul muncii, 
trebuie să fie convins că 
mai ales de ci însuși de
pinde rodul activității sale, 
că dc aportul lui concret, rit
mic, sîrguincios depinde bu
nul mers al minei, mulțumi
rea întregului colectiv.

— Ani don, tovarășe di
rector, sâ nc precizați unele 
măsuri dc normalizare a li
niei de front, de asigurare 
a unei cadențe dc extracție 
cit mai apropiata de normal...

— In sectorul II se va ter
mina felia a doua la stratul 
5, blocul II, și se accelerea
ză intrarea in exploatare a 
feliei intîi centru. Dc aseme
nea. grăbim lucrările pentru 
intrarea în funcție a abata
jului frontal din stratul IX, 
blocul IV, sectorul II, undeva 
fi plasată brigada lui 
loan Onuț. Pînă la 25 mar
tie se va termina pregătirea 
și va porni frontalul din pa
noul 8/III, din stratul 5, blo
cul V, o capacitate impor
tantă... Conducerea centralei 
ne-a promis repartizarea a 
150 angajați noi, ceea ce ne 
va ajuta la întărirea plasării 
în abataje. '

Exploatarea minieră Dilja 
deși pe luna februarie și-a rea 
lizat planul de produrție, luna 
(■arlie a Începu t-o cum s-ar 
zice „cu stingul11, situindu-n 
la un nivel necorespunzfitor 
posibilităților salo 90,5 la 
suta realizarea sarcinilor dc 
plan iu perioada 1—5 martie. 
Am dorit să aflăm cauzele ca 
re au general aceste noreali- 
zări și ne-am adresat Iov. ing. 
loan Sabău, directorul minei

— Cum explicați nerllmlcl- 
latca șl rezultatele slabe <u 
(are a început luna martie?

/Aceste deficiențe s-au 
datorat lapiului că in luna fe 
bruarie, pentru a nu cădea 
sub j>lan, in ultimele două zi
le ale acelei luni, in abataje 
s-au neglijat anumite lucrări 
(uni ar Ii atacări, podlri, prii 
bușiri, lucrări care au fost no 
cesare a se executa in prime 
le două zile alo lunii marli> 
a.c.

— Ce măsuri organizatorice 
ați luat pe linie de producție 
pentru a intra dc fâqașul rit 
mlcltății ?

— Noi am luat masuri pen 
Iru îmbunătățirea aproviziona 
rii brigăzilor și in acest sen.-- 
lemnul și vagonetele sint asi 
gurate, de asemenea căile de 
transport si de acces la fron 
turi. în care scop s-au repro
filat naleriile și suitorii Gre

utăți mari inlinipinam in reia 
ce privește lemnul verde, r n- 
re implică armare unii men Li
ră, muncă suplini' niar.i și pre
zintă p siguranță redusa. In 
luna aceasta, și mai pred- iu 
decada următoare, vom putu 
în funcțiune un compresor L 
I0O mc care vn asigura crește
rea presiunii ierului compri
mat in rețeaua subterană și 
• a urmare o mai bună funcțio
naro a mașinilor dc încărcai.

Cum vedeți bilanțul la fi
nele lunii, respectiv a trimes
trului I 1973 ?

— Ne vom redresa aclivi- 
'alea de producție, osie hotă 
rirea întregului nostru color 
tiv. Sub conducerea organiza 
ției de partid, vom face lot ce 
ne stă in putință ca la Unele 
lunii martie exploatarea mi
nieră Dilja sâ aibă dah peste 
plan 1 000 lone, iar trimestru! 
sa-l încheiam cu o depășire 
in jur de I 300 tone. Se vi a 
-.iqura capacitatea liniei rt» 
fronl și efectivul optim nece 
>ar la frontul abatajelor, ist 
Iei incit să încheiem luni mar 
lie cu succes.

Se impune ca pc viitor con 
ducerea acestei exploatări să 
ia toate măsurile corespunzi 
loare incă din prima zi a iu 
nii viitoare, pentru a nu mal 
avea neritmicități și si'uărl 
sub planul de producție.

Absențele nemotivate 
o cauză obiectivă ?!

Ceea ce „nu merge" 
depinde în primul rînd 

de noi...
După prima semidecadă a 

lunii martie, toate sectoarele 
minei Uricani se află sub plan, 
ponderea cea mare a rămînerii 
in urmă revenind sectorului 
III (peste 15 la sută din mi
nusul consemnat), in principal 
din cauza nerealizării produc
ției planificate să se extragă 
de la frontalul din stratul 15, 
dotat cu complex dc abataj. 
Intîi nu mergeau pompele la 
instalație. Apoi n-au mers dis
tribuitoarele. Acum nu merg 
cilindrii verticali de la cadrul 
de armare...

— ...am cerut schimbarea 
garniturilor de la lacătele de 
închidere, ne-a declarat ingi
nerul șef mecanic, Ștefan Țip- 
țer. Recunoaștem, însă, că de 
n-ar fi viteza de avansare a 
frontului atît dc redusă, nu 
s-ar mai intra în presiune ex
cesivă...

- Dar de ce, tovarășe ingi
ner șef mecanic, sint atît de 
frecvente defecțiunile pe linie 
electromecanică ? Să spunem 
că la sectorul II, blocul IV se 
defectează mai des transpor
toarele TR-3 colectoare din 
cauza uzurii lor avansate, ca 
e în curs de desfășurare ac
țiunea de schimbare a scocu
rilor, a lanțurilor care acuză 
o „oboseala" pronunțată... Dar, 
recent, de pildă, la sectorul 
III din cauza unui TR-3 s-au 
pierdut aproape 100 tone, a- 
iectîndu-se preliminarul pe 
două schimburi. Puteți da o 
explicație ?

— Nu se supraveghează bi
ne utilajul (s.n.), nu avem a- 
lîția crațeriști manipulanți, la 
tabloul de comanda nu se sem
nalizează ruperea lanțului u- 
nui transportor din serie, de 
exemplu...

Deci, supraveghere sla
bă...

— Șl nu e voie și nu e bi
ne I (s.n.).

De acord ! De ce la nivel de 
sector, in primul rind. nu se 
acționează in sensul unei mai

raționale distribuiri a perso
nalului (căci există I) in func
ție de importanța locurilor de 
muncă ?

De țață cu tovarășii Carol 
Schreter, directorul minei, Io
nică Darie, directorul tehnic și 
Dumitru Penclu, inginerul șef, 
am pus întrebarea.

— Am văzut ce nu merge 
la frontalul cu complexul. De 
ce, însă, pe o lungime de 200 
și ceva de metri se plasează 
doar 20 de oameni pe schimb, 
mai ales că sectorul dispune 
de efectiv suficient ?

— Tehnologia actuală de 
lucru in cele două panouri ge
mene este greoaie, operațiile 
se succed, raportate la ansam
blul frontalului, desigur insa 
va trebui să îmbunătățim pla
sarea (s.n.), brigada lui Gheor- 
ghe Scorpie, formată din oa
meni destoinici, s-a „aclimati
zat”, vom insista pe crearea 
unor condiții propice care să 
mijlocească accelerarea vite
zei de avansare a frontului. 
Se vor înlocui unii stîlpi și 
grinzile care nu corespund, 
programul de revizie va fi 
respectat (N.R. Este bine veni
tă măsura aplicată de a se pre
veni defecțiunile prin execu
tarea reviziilor curente a 
transportoarelor la începutul 
schimbului dar de ce a... ve
nit așa de tirzlu ?). de aseme
nea eșalonarea rațională a lu
crărilor de pușcare, în vederea 
asigurării ritmicității și evită
rii suprasolicitării utilajelor 
de transport, vom întări, in 
mod special aici, asistenta pe 
schimburi...

— Care-i perspectiva realiză
rii planului decadal și in con
tinuare ?

— De mi ine, sectorul II va 
„ieși" la plan, de poimiine (8 
martie) sectorul I iși va înde
plini ritmic sarcinile...

— Și sectorul III ?
— Nici nu ne gindim să 

nu-și iacă planul 1 (Angaja
mentul directorului minei...)

— După primele 5 zile din 
prima decadă a lunii martie 
cifrele realizării sarcinilor de 
plan ne indică o descreștere 
progresivă a extracției de căr
bune...

— Intr-adevăr, bilanțul înr< 
qistrat pînă în prezent la rea
lizarea planului de producție 
este negativ, exploatarea noas 
Iră onorindu-și pînă in data 
de 5 martie a.c.. obligațiile de 
r lan ce-i reveneau la extrac
ția de cărbune, doar in pro
porție de 92,6 la sută. - ne 
spunea ing. Constantin Mora 
ru, directorul minei Aninoasa.

— Care au fost cauzele care 
au făcut sâ se ajungă la a- 
ceasta stare de lucruri, de lor 
promițătoare pentru garanta
rea îndeplinirii sarcinilor de 
producție ce revin colectivului 
dv. în luna martie șl implicit, 
pe trimestrul I ?

— In primul rînd un motiv 
bine întemeiat, care goale ar
gumenta într-un fel acest de
but neconcludent in realizarea 
preliminarului zilnic il consti
tuie indisciplina de muncă, 
manifestată printr-un marc 
număr de absente nemotivate 
înregistrate în aceste zile de 
început de lună. Astfel, majo
ritatea formațiilor de lucru au 
fost descompletate, randamen
tul lor fiind evident micșorat.

— Cărui fapt se datorează 
această stare disciplinară ne
corespunzătoare și cum între
vedeți dv. un remediu eficace 
in acest sens ?

— In data de 1 martie la

exploatarea noastră s-a tăcut 
plata chenzinei, iar ca urmare 
a acestui lucru un mare nu
măr de muncitori au absentat 
de la serviciu, în zilele ce au 
urmat, din motive lesne de 
înțeles — a intervenit tov. 
Dumitru Her. secretarul comi
tetului de partid pe exploa
tare. Pentru a aa o lecție con- 
retă în această privință, chiar 

azi dimineață (ieri - n.n.) in 
-ala de apel, în prezența mi
nerilor schimbului I, înainte 
de intrarea lor în șut. am 
iinuntat hotaririle de desfacere 
a contractelor de muncă unui 
număr de salariați, absento- 
mani de regulă, pentru nenu
măratele abateri disciplinare...

— O alta cauză care a frî- 
nat producția minei au fost și 
problemele pe care le-am avut 
la sectorul I. cu atacarea aba
tajelor cameră nr. 7 și nr. 5 
In prezent s-a ajuns la stratul 
de cărbune, lucrîndu-se Ia sui
torii de atac. De asemenea, la 
sectorul IV am avut un suitor 
in lucru, o'ar, deja am plasat 
la acest loc de muncă o bri
gadă la preabataj. Alte pro
bleme care ne-ar putea îm
piedica în realizarea planului 
de extracție nu mai <ivem. 
Frontul de lucru este asigurat, 
cu aprovizionarea cu materia
le stăm de asemenea bine, așa 
că la prima decadă sperăm să 
putem raporta recuperarea 
restantelor acumulate in zile
le de la începutul lunii și chiar 
realizarea obligațiilor ce ne 
revin la producția de cărbune.

Operativitate în 
înlăturarea defecțiunilor !
O altă exploatare minieră 

care dispune de un recunos
cut potențial productiv, de o 
organizare judicioasă a pro
ducției și de conducători des
toinici ai formațiilor de lu
cru este și mina Paroșeni. 
lin fapt trebuie menționat 
din capul locului, fără inten
ția de a-1 înscrie ca o scuză 
venită din partea conduce
rii minei, și anume, restanța 
față de plan la semidecadă,, 
de peste 1 600 tone, se dato
rează unor cauze neprevăzu
te două defecțiuni consecu
tive în circuitul de transport. 
Cu timp în urmă, remedie
rea defecțiunilor ar fi durat, 
poate, mai mult. Astăzi însă, 
ele au fost înlăturate cu ma
ximă operativitate, iar apoi 
s-a și trecut la recuperarea 
restanței. In ziua de 5 mar
tie, in numai trei schimburi 
s-a realizat preliminarul zi
lei. După cum ne-a declarat 
tovarășul loan Ileanu, direc
torul minei, în continuare se 
va menține un ritm de lucru 
alert, astfel Incit pină în

dala de 12 martie mina să
ajungă la plan.

In ce privește măsurile 
luate dc conducerea exploa
tării, cu sprijinul comitetu 
lui dc partid, pentru întări
rea disciplinei, se cuvine sâ 
menționăm ca o acțiune e- 
ficientă, raidul întreprins în 
primele două zile ale lunii, 
ia locurile de muncă, pentru 
verificarea modului în care 
se respectă timpul de lucru 
de către toți salariații minei.

— Am întreprins acest 
raid nu numai în schimbul 
I ci și in schimburile II și 
III. și il vom repeta de cile 
ori va fi cazul, ne-a declarat 
tovarășul Ileanu. Cu această 
ocazie am constatat că se 
mai săvîrșesc încă abateri de 
la disciplină, că mai avem 
de muncit pe linia sporirii 
răspunderii unor salariați 
certați cu disciplina, ale că
ror abateri nu lc putem trece 
cu vederea.

înscriem deci 
a preocupărilor 
minei exigența,

ca direcție 
conducerii 
fermitatea

în împlinirea unui deziderat
major : disciplina.

Ceață și zăpadă pe bă trînul Jiu...

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gheorghe 

Haiu. eliberată de I. T. A. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Simion 
Curcan, eliberată de E. M. Aninoasa. O declar nulă.
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
în R. S. Cehoslovacă

A

începerea convorbirilor
(Urmare din pag. 1)

Tonsilieri ai preșe- 
nsiliului de Stal, 
’a cehoslovacă par 
i'il Bilak, membru 
ilui, secretar al C.C. 
i Cehoslovacia, Ve- 

niembru supleant

il Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte 
al Guvernului R.S. Cehoslova
ce. președintele comisiei de 
sta' a planificării, Jan Greqor. 
vicF^președinte al Guvernului 
R.S. Cehoslovace, consilieri.

In cadrul convorbirilor de 
marți, reprezentanții parlide-

lor frățești s-au informai reci
proc despre realizarea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale 
P.C.R. și, respectiv, directive
lor celui de-al XlV-lea Con
gres al P.C. din Cehoslovacia.

Convorbirile continuă.

Vizită protocolară
PRAGA 6 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a făcut, 
mari: la amiază, o vizită pro- 

Hradul din Pia-lOfi la

ca. președintelui Republicii 
Socialiste Cehoslovace, gene 
ral de armată Ludvik Svo
boda. și tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia.

Președintele republicii a 
urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu bun sosit în Ce-

hoslovacia și o vizită plăcu
tă. In timpul discuției, des
fășurată într-o 
cordială, a fost 
convingerea câ vizita tova 
rășului Nicolae Ceaușescu va 
contribui la întărirea pe mai 
departe a relațiilor priete
noși' dintre Republica So- 
ciaFstă Cehoslovacă șl Repu
blica Socialistă România.

atmosferă 
exprimată

In vizită la Expoziția audio-vizuală
,,Succesul poporului"

PRAGA 6 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat. în cursul 
dupâ-amiezii de marți, expo
ziția audio-vizuală „Succesul 
poporului”, deschisă în ca
drul manifestărilor consacra
te împlinirii unui sfert de 
veac de la evenimentele d:n 
februarie 1948.

In cursul vizitei, secretarul

gcneral al P.C.R. a fost în
soțit de Vasil Bilak. mem
bru al prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia.

I>a intrarea în 
tovarășul Nicolae 
a fost întîmpinat 
Fojtik. secretar al
P.C. din Cehoslovacia.

Imbinînd în mod reușit 
imaginea cu sunetul, expo-

expoziție, 
Ceaușescu 
de Jan 
C.C. al

ziția redă principalele etape 
de dezvoltare ale istoriei po
porului cehoslpvac, realizări
le sale în construcția socia
listă.

în încheierea vizitei, sc-m 
nînd în cartea de onoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros pe orga 
nizatorii expoziției care reoă 
istoria și prezentul Cehoslo
vaciei prietene.

Dineu în cinstea oaspeților români
PRAGA 6 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Seara, in cinstea 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu 
Comitetului Central 
dului Comunist din 
vacia a oferit un 
Hradul din Praga.

Au participai, din partea ro
mâna Ion Palan, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior,

Stat al 
România. 
Prezidiul 
al Parti- 

i Cehoslo- 
dineu la

Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan 
și Constantin Mitea, membri 
ai C.C. al P.C.R.. consilieri ai 
președintelui Consiliului de 
Stat, precum și ambasadorul 
României la Praga, Teodor 
Haș.

La dineu au participat, din 
partea cehoslovacă, tovarășii 
Gustav Husak secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Lubomir Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Vasil Bi
lak, membru al Prezidiului, se-

al C.C. al P.C.C., Anta-cretar
nin Kapek, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C., prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc 
Praga al P.C.C., Vaclav Hula, 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., vicepreșe
dinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, președintele Comisiei 
de Stat ă planificării, Jan Gre
gor. vicepreședinte al Guver
nului R.S. Cehoslovace.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Gustav 
Husak și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

ULTIMELE ȘTIRI
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Dezbaterile

Semnarea acordului privind Camerelor

reluarea pompării
petrolului irakian
spre portul Tripoli

BEIRUT 6 (Agerpres|. — Mi
nistrul libanez al economiei, 
Anouar Sibbah. și selul De
partamentului economic din 
Consiliul irakian al Revoluției, 
Fakliri KaddouT. au semnal, 
luni seara, la Beirut, in nume
le larilor lor. un acord privind 
reluarea pompării petrolului 
irakian spre portul Tripol:, din 
nordul Libanului — anunță a 
gentiile Reuter și France 
Presse. Acordul prevede că Li
banul își însușește toate bu
nurile companiei occidentale 
„Irak Petroleum”, de pe teri
toriul său, inclusiv conducte- 
]•-. îaf reluarea pompării pe
trolului irakian — întreruptă 
după naționalizarea de către 
guvernul de la Bagdad, la 1 
iunie 1972. a bunurilor com
paniei amintite — se va face 
imediat.

După semnarea documentu
lui. ministrul libanez al eco-

nomiei a anunțat că 
este valabil pentru o 
dă de 15 ani, in baza 
kul urmind să transporte spre 
portul de la Tripoli (Liban) 40 
la sută din țițeiul extras din 
rimpurile sale petrolifere de 
la Kirkouk. Pentru fiecare ba
ril exportat. Irakul va plăti o 
taxă de 11 cenți.

★

acordul 
perioa- 
lui Ira-

Premierul Saeb Salam a a- 
nuntat, luni seara, în urma u- 
nei reuniuni ministeriale, că 
Libanul a hotărît să-și însu
șească toate instalațiile com
paniei occidentale ..Irak Petro
leum” de pe teritoriul său — 
transmit agențiile France 
Presse și Associated Press. A- 
ceastă hotărîre a fost adopta
tă înainte de semnarea acor
dului libanezo-irakian, in ba
za înțelegerii survenite intre 
cele două părți.

H
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din Comisia O. N. U.
pentru drepturile omului

— Intervenția
GENEVA 6 (Agerpres/ — 

Comisia O.N.U, pentru drep
turile omului, care iși desfă
șoară lucrările la Geneva, dez
bate, în prezent, programul 
deceniului o'e lu; la contra ra- , 
sismului și discriminării 
siale.

Conform unei holărîri a 
dunării Generale, adoptată la 
sesiunea trecută, acțiunile din 
cadrul deceniului vor începe 
la 10 decembrie 1973, cind se 

_ împlinesc 25 de ani de la a- 
doplarea Declarației Universale 
a Drepturilor Omului.

La actuala sesiune 
este chemată sS 
program a'e măsuri 
national, regional, 
nai și la nivelul 
U n i te 
treaga comunitate 
nală intro campanie energică 
contra rasismului și discrimi
nării rasiale.

Luînd cuvintul in legătură 
cu programul deceniului repre-

ra-

A-

Comisia 
adopte un 
- pe plan 
internațio- 
Națiunilor 

pentru a mobiliza în- 
internațio-

reprezentantului
zentantul român. Gheorghe 
Tinea, a subliniat necesitatea 
concentrării tuturor eforturi
lor pe care O.N.U. și popoare
le lumii le vor depune in ca
drul acestei perioade In vede
rea eliminării politicii de apar
theid. promovată de către re- 
qimurile rasiste din Africa de 
Sua*.

Luțta împotriva apartheidu
lui, a rasismului și discrimină
rii rasiale nu poate fi conce
puta fără o acțiune energica 
pentru abolirea exploatării co
loniale, Ițiră exercitarea depli
na, dc către toate popoarele, 
a dreptului lor la independen
ta și autodeterminare.

Apartheidul și discriminarea 
rasială nu vor r’>tea fi pe 
deplin eradicate atit timp cit 
exploatarea colonială continuă 
să existe, atit timp cil respec
tul universal al dreptului po
poarelor o'e a-și hotărî soarta

Rezultatele definitive
ale alegerilor din Chile

SANTIAGO DE CHILE 6 (A- 
gerpres). — Potrivit rezultate
lor definitive, date publicității, 
la Santiago de Chile, in urma 
alegerilor parlamentare desfă
șurate la 4 martie, partidele 
de stingă — grupate în cadrul 
Unității Populare au înre
gistrat un substantial avans 
fată de alegerile prezidențiale 
din 1970.

Lupta strinsă dintre candida- 
ții frontului Unității Populare 
și cei ai opoziției centriste și 
conservatoare — grupați in 
așa-numita „Confederație De
mocratică" (CODE) — s-a sol
dat cu sporirea numărului de 
mandate ale coaliției guverna
mentale a președintelui Sal
vador Allende în cadrul celor 
două camere ale Parlamentului 
chilian. Astfel, după cum a a- 
nunțat, marți dimineață, un 
purtălor de cuvinl al Ministe
rului de Interne al Republici'

României
este încălcat, atit timp cit for
ța, amenințarea cu forța și a- 
mestecii! in treburile interne 
ale popoarelor sînt folosite 
pentru a reprima mișcările de 
eliberare națională.

Una din principalele măsuri 
ile deceniului trebuie să o con- 
-liluie sprijinul material, poli
tic și moral pe care 
le. din 
Angola, 
(Bissau), 
Părți ’
Iile să-1 primească din partea 
comunității internaționale in 
lupta lor legitimă contra colo
nialismului, a apartheidului și 
discriminării rasiale,

Insistind asupra întăririi ro
lului O.N.U. in realizarea pro
gramului deceniului, vorbitorul 
a subliniat necesitatea îmbună
tățirii activității Națiunilor U- 
nite in combaterea discrimină
rii rasiale, a sporirii eficientei 
măsurilor hotărîte in ca
drul diferitelor sale organis
me, precum și a necesității de 
a identifica noi concepte de 
abordare a problemei și de co
ordonare a acțiunilor ce vor fi 
întreprinse de guvern, de or- 
qanisniele specializate ale 
O.N.U. și de ceilalți factori 
chemați să-și aducă contribu
ția la îndeplinirea programului 
deceniului.

Zimbabwe,
Mozambic, 
precum și 

ale lumii sini

popoare- 
Namibia, 
Guineea 

din alte 
indreplă-

Reuniunea consultativă
Helsinki

Adunării 
a R.S.F.
BELGRAD

Federale 
Iugoslavia

6 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : întrunite 
marți în ședință, la Belgrad, 
Camerele Adunării Federa
le a R.S.F. Iugoslavia au 
dezbătut realizarea progra
mului de stabilizare a econo
miei naționale.

Iakov Sirotkovici, vicepre
ședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, a prezentat. în 
fața deputaților, o expunere 
în legătură cu principalele 
probleme ale înfăptuirii po
liticii economice în cursul a- 
cestui an. subliniind că. in 
1973. o importanță deosebita 
pentru politica economică o 
are angajarea directă a U- 
niunii Comuniștilor în reali
zarea politicii de stabilizare.

In cadrul dezbaterilor ca
re au avut loc în ședințe se
parate ale camerelor, depu
tății și-au exprimat sprijinul 
fată de propunerea privind 
prelungirea mandatului depu
tatelor federali cu un an pen
tru a se asigura continuita
tea activității celui mai înalt 
organ reprezentativ în peri
oada adnotării amendamen
telor la Constituție.

i

HELSINKI 6 - Trimisul spe
cial Agerpres, Radu Greccanu, 
transmite: Întruniți in ședință 
plenară, la Dipoli, parlicipan- 
lii la Reuniunea consultativă 
de la Helsinki consacrată pre
gătirii conferinței in proble
mele securității și cooperării 
in Europa au procedai, marii, 
la un amplu schimb de vederi, 
în cadrul căruia au fost emi
se aprecieri pozitive fată de 
activitatea și rezultatele de 
pină acum ale grupului de lu
cru. A fost remarcată utilita
tea adoptări; acestei formule 
pentru imprimarea unui ritm 
mai susținui dezbaterilor reu
niunii.

In acest context, conducăto
rul delegației României, amba
sadorul Mircea Bălănescu, șl-a 
exprimat satisfacția față 
progresele înregistrate de
tivitalea grupului de lucru. El 
a

de 
ar-

subliniat că, actionind în-

Ir-un .spirit realist și de lar
ga conlucrare, experții vor 
putea ajunge la rezultate con
trele cil mai curind cu putin
ță. El a relevat, de asemenea, 
Importanta și eficienta aplică
rii principiului rotației In pre
ședinția grupului de lucru.

In cadrul plenarei, reprezen
tanții R.F.G. șl Vaticanului au 
prezentat propuneri privind 
sarcinile comisiilor care ><3 
vor ocupa de problemele în
scrise la fiecare punct al ordi
ne; de zi a Conferinței gene- 
ral-europene.

S-a stabilit .ca reuniunile 
plenare ale consultărilor să 
aibă loc tcel puțin o dală pe 
săptăminii, următoarea plena
ră fiind convocatei marți, 13 
martie. Pină atunci, discuțiile 
se vor desfășura in cadrul 
grupului de lucru, care va e- 
xamina, in continuare, proble
matica primului capitol al or
dinii dc zi.

Acțiuni ofensive ale patrioților 
din Mozambic

DAR ES SALAAM 6 (Ager
pres). — Intensificîndu-și ac
țiunile ofensive initiate împo
triva trupelor colonialiste, pa- 
triotii Frontului de Eliberare 
din Mozambic au atacat tabă
ra fortificată portugheză

la Malewera — anunță un co
municat oficial al FRELIMO, 
dat publicității la Dar Es Sa
laam. In cursul luptelor, au 
fost distruse numeroase vehi
cule militare.

Activitate intensă
de reconstrucție
în R.D. Vietnam

Chile. 43,39 la sută din cele 
3 671898 de voturi exprimate 
de corpul electoral au fost în- 
li unite de candidații Unității 
Populare (față de 36.2 la sută 
in alegerile prezidențiale din 
1970), iar 54,7 la sută de repre
zentanții opoziției. Dacă in 
vechea compoziție a Camerei 
Depiitaților, Unitatea Populară 
dispunea de 54 de mandate, 
în timp ce opoziția centristă 
și de dreapta deținea 93, re
centele alegeri legislative au 
marcat o consolidare a poziți
ei forțelor de stingă, care au 
oblinut 63 din cele 150 de 
mandate ; in același timp, opo
ziția a pierdui 6 locuri.

Intr-un comentariu pe mar
ginea rezultatelor alegerilor 
din Chile, agenția France 
Presse remarca : „Progresul 
stingii este semnificativ șl se 
înscrie intr-o constantă 
o'alează de mai multi ani".

Moțiunea Congresului
Sindicatelor Britanice

LONDRA 6 (Agerpres). 
Moțiunea, adoptată luni 
particip antii la Congresul ex
traordinar al T.U.C. (Congresul 
Sindicatelor Britanice), referi
toare la organizarea „cit mai 
curind posibil" a unei greve 
naționale ’
a primit 
ao'eziuni.

Agenția 
acest fapt 
ateste profunda nemulțumire a 
maselor de salariati de catego
rii diferite fată de soluția a-

de

în întreaga Anglie, 
un mare număr de

Reuter apreciază 
este în măsură

O

că 
să

leasă de guvernul Heath pen
tru a depăși actualul fenomen 
inflationist care caracterizea
ză viata economică britanică.

O grevă pe scară națională 
nu a mai fost înregistrată^in 
Anglia din anul 1926, ceea ce 
— precizează agenția citată — 
indică, de asemenea, stadiul 
Ia care a ajuns opoziția sindi
cală față de înghețarea sa
lariilor și preturilor, instituită 
în urmă cu patru luni, ca o 
primă fază a unui program o'e 
durată menit să scoată tara 
din impasul economic prezent.

declarație 
de externe

a ministrului 
al Perului

Postul de televiziune bri
tanic BBC II a prezentat un 
amplu program dedicat Româ
niei, intitulat „Cintece din 
Maramureș". Realizatorul fil
mului, A. L. Loyd, a înfățișat 
pe larg frumusețea cîntecelor 
și dansurilor populare din 
Maramureș.

LIMA 6 
nistrul de 
lui, Miguel Anghel de 
Flor Valle, s-a pronunțat, in
tr-o declarație făcută la Li
ma, pentru colaborarea țări
lor latino-americane în ceea 
ce privește soluționarea ce
lor mai importante probleme

(Agerpres). — Mi- 
externe al Peru- 

la

săptăminii ;MIERCURI. 7 MARTIE

15,15 Clntă 10,45 in

11.45

Telex ;
Ancheta T.V. 
— Direcția

9,30 Micii meșteri
10,00
10,05

de
o-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Capcană pentru gene
rai ; Republica: Cind se i- 
vesc zorile; PETRILA : An
cheta de la hotel ..Excelsior"; 
I.ONEA — Minerul : Proce- 
su inc-i stele; VULCAN: 12 

1 1 PENI — 
Cultural : Opiul și bîta ;
Muncitoresc: Un adevăr pe 
jumătate -, URICANI ; Bala- 

L> centru Cable Hogue.

î ,'ualităti ; 
7,00 Radiojurnal , 8,00 Suma- 

presei ; 0,30 Viața cărti- 
10.00 Buletin de știri ; 
,Ca-n Moldova, pe la 
10,30 Vreau să știu ;

iodia populara și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; 14.00
Compozitorul .
15,00 Buletin de știri ; 15,05 
Fișier editorial;
Maria Stan, Mihai Rusu. Teo
dor Codreanu și Ion Leucă ;
15.30 Piese de estradă ; 16.00 
Radiojurnal ; 16.15 Suita co
rală „Răsună cintec nou" ; 
16,35 Muzică ușoară de No- 
ru Demetriad; 17,00 Școala 
capodoperelor ; 17,20 Arii din 
opere ; 17,30 Muzică popu
lară ; 18,00 Orele serii ; 20.00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări ; 21,00 Revista 
șlagărelor -, 21,20 Moment po
etic ; 21,25 Fotbal. Transmi
sia meciului Leeds United — 
Rapid București. In pauză — 
Radiojurnal -, 23,20 Concert 
de seară ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

„D.M.H. 
mișcării 

hîrtiilor (III) (reluare); 
Fîlm serial. Pe urmele 
lui Caplja — produc
ție a Televiziunii iugo
slave. Episodul VI; 
La ordinea zilei, 
in județul Covasna ; 

Revista literară TA

rul 
lor ;
10.05 
noi*’;
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Litera și spiritul legii; 11,30 
Suita a Il-a pentru orchestră 
de Achim Stoia ; 12,00 Discul 
z;lei ; 12,30 Intilnire cu me-

12,00
13,00 Telejurnal;
17,30 Curs de limba germa

nă. Lecția a 43-a ;
18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres ;
18,15 Semnificații. Mit 

ligie j
18,40 Pe-un picior de
19,00 Timp și anotimp 

gricultură ; 
1001 de seri; 
Telejurnal.
Cincinalul înainte 
termen — cauză a 
tregului popor ; 
Cintecul săptăminii
Izvor de frumusețe
Radu Șerban, pe ver
suri de Aurel Storin ;

Avanpremieră ;
Teleobiectiv ;
Telecinemateca. Ciclul 
Ingrid Bergman. „Casa
blanca” ;

24 de ore. România 
lume ;
Stadion. Emisiune 
reportaje, anchete, 
pinii, din lumea spor
tului.

VREMEA
și re-

plai 
in

de 
în

de

9,00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 43-a;

Redactia și administrația ziarului i Petroșani strada Republicii Nt. . 90 telefoD i 1662

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : ■ Petroșani 4- 3 
grade; Paring — 5 grade.

Minimele : Petroșani - 8 
grade; Paring —11 grade.

Stratul de zăpadă la Paring 
63 om.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vreme in gene
ral frumoasă cu cer variabil. 
Dimineața se va semnala pe 
alocuri ceată. Vînt slab din 
sud.

ale continentului, relatează 
agenția Prensa Latina. Ame
rica Latină, a spus ministrul 
peruan, are de făcut față 
unor probleme râmase încă 
nesoluționate. Canalul Pana
ma, de pildă, continuă să re
prezinte simbolul acelui tip 
de relații care au existat în
tre nordul și sudul continen
tului nostru, prelungind o 
situație de injustiție ce le- 
prezintă un permanent focar 
de tensiune. El a arătat, tot
odată, că la viitoarea reu
niune a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. — care ur
mează să aibă loc în Panama 
— Peru își va expune cu tă
rie punctul său de vedere, 
conform căruia trebuie să 
fie asigurată suveranitatea 
panameză asupra zonei ca
nalului.

In cadrul convorbirilor 
purtate la sesiunea plenară a 
Comitetului mixt iugoslavo- 
ilallan de colaborare economi
că. industrială și tehnică, s-a 
constatat evoluția favorabilă 
a comerțului reciproc, a coope
rării industriale și a investi
țiilor mixte ale celor două 
țări.

După accidentul de avi
on care a avut loc, luni după 
amiază, în apropiere de Nan
tes, asociația piloților de linie 
o’in Franța a hotărît sa înce
teze lucrul pînă la soluționa
rea grevei controlorilor trafi
cului aerian. Au decis, de ase
menea, să nu mai survoleze 
teritoriul francez și piloni u- 
nor companii străine.

<> Abdelaziz Bouteflika. 
nistrul afacerilor externe 
Algeriei, a plecai marți, 
tr-o vizită oficială in Tun

<£> Marti, la reședința sa o'in 
Danby (statul Vermont), a în
cetai din viata scriitoare^ ame
ricană Pearl Buck, laureată a 
premiului Nobel pentru 
ratură. Scriitoarea era în 
tă de 80 de ani.

4 In Republica 
vor avea loc, la 7 
mele alegeri qenerale lin s- 
toria acestei țări. Campania 
electorală, care a durat apro
ximativ o lună, s-a încheiat 
ia începutul săptăminii în curs.

Bangladesh 
martie, pri-

HANOI 6 (Agerpres). — 
Pină la sfirșitul lunii februa
rie, au fost încheiate în R. D. 
Vietnam peste 90 la suta din 
lucrările de primăvară in do
meniul cultivării orezului.

Pentru asigurarea unor tere
nuri corespunzătoare, au fost 
efectuate numeroase operați
uni. un mare rol revenind ce
lor legate de umplerea crate
relor provocate de bombele 
căzute în cursul războiului.

Aceasta activitate, care a ne
cesitat efortul a zeci de mii 
de oameni, s-a a’esfășurat deo
sebit de intens în provincia 
Nghe An și în vecinătatea 
Hanoiului, unde au fost nive
late, intr-un interval record, 
peste 5 000 de cratere rezul
tate din bombardamentele ae
riene.

lite- 
vîrs-

dinLa sediul O.N.U., 
Geneva, a început, luni, cea 
de-a 10-a sesiune a consilieri
lor economici principali, or
ganism subsidiar al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

■O După cum informează a- 
genția de presă „Eliberarea", 
o navă militară s-iigOneză a 
bombardat comuna Vinh Haa
2, situată la sud de portul 
Qua Viet, aflată sub controlul 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Forțele G.R.P. 
au ripostat, silind nava-pirat 
să se retragă.

-------♦

„Cosmos—551“
MOSCOVA 6 (Agfirpres). — 

In Uniunea Sovietică a lost 
lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-551". Apa
ratura științifică a satelitului, 
destinată continuării cercetării 
spațiului cosmic, funcționează 
normal menționează agen
ția TASS.

• ® ®

SPORT ® TELEX » SPORT TELEX
SOFIA 6 (Agerpres). — 

„Spartachiada de iarnă a arma
telor prietene" a continuat la 
Pamporovo cu proba de co- 
borire, desfășurată pe o pîrtie 
in lungime de 2 480 m cu o 
diferență de nivel de 580 m. 
Victoria a revenit 
sovietic Aleksandr Golubkov, 
cronometrat cu timpul de 
1’41 '*43/100, urmat de polonezul 
Tadeusz Kaim - l'42"34/100 și 
cehoslovacul Marlin Voiteh — 
1'42"G 1/100. Sportivul 
Gheorghe Vulpe s-a situat 
locul opl cu l'45"28/100.

★
Competițiile ■ ontinentale 

fotbal se reiau astăzi cu dispu
tarea partidelor tur din sfer
turile de finală.

„Cupa campionilor europeni" 
programează la Amsterdam 
partida derbi dintre echipa lo-

schiorului

român 
Pe

de

cală Ajax și formația vest-ger- 
mană Bayern Miînchen. Echi
librată se anunță și intilnirea 
do la Kiev, unde echipa loca
lă Dinamo va primi vizita cu
noscutei formații spaniole Real 
Madrid’. In celelalte două jo- 
< uri se inlilnesc Juventus To
rino ' ii IJjresti Dozsa și Spar
tak Trnava cu Derby County.

In „Cupa Cupelor", echipa 
Rapid București va juca in de
plasare cu echipa engleză 
Leeds United. Sarcina fotbaliș
tilor români apare ca deosebit 
de dificila, ținind seama de 
forma excelenta manifestată 
de fotbaliștii englezi în ulti
mul timp. Reamintim că in 
ultima etapă a campionatului, 
Leeds United a învins, în o'e- 
rlasare, cu 3—2 pe campioa
na Angliei, formația Derby 
County.

LONDRA 6. - Coresponden
tul Aqerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite: Victoria echi
pei Leeds United asupra forma
ției Derby in campionatul en
glez este amplu comentata de 
presa britanică, nu alil pentru 
frumusețea fazelor, cit mai 
ales pentru incidentele care 
au presărat-o și care au de
terminat înlocuirea mai multor 
jucători accidentați in timpul 
jocului. „Dacă aces-t meci e- 
xemplifică ceea ce are fotbalul 
englez mai bun. atunci este 
cazul să mergem la rugbi în 
loc să ne ducem la fotbal", 
scrie „Morning Star". Același 
ziar tși exprimă speranța că 
„jocul nu va mai fi atit de 
dur data viitoare, cina' cele 
două echipe se vor intilni din 
nou în cupă".

Tiparul fntreDrlnderea poligrafică Hunedoara

« SPORT
Intr-o convorbire avută luni 

seara cu conducerea clubului 
Leeds United ni s-a confirmat 
că jucătorii Reaney, Lorimer si 
McQueen, care au fost răniți 
sîmbătă, sînt deocamdată in 
indisponibilii.ile de joc. Pro
babil. pinii miercuri, unul sau 
doi dintre ei vor putea totuși 
fi utilizați în formație.

★
PRAGA 6 (Agerpres). — In 

orașul Pisek, se va desfășura, 
în cinstea zilei de „8 Martie", 
tradiționala competiție interna
țională de gimnastică artistică, 
la startul căreia vor fi prezen
te 29 sportive din 13 țări i 
Austria, Bulgaria, Belgia, Cuba, 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
Franța, Polonia, Ungaria, Sue
dia. Olanda, România și Ceho
slovacia.
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