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Vizita președintelui
Consiliului de Stat,

Chivu Stoica. în Iran
TEHERAN 16. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Ion Gălățeanu și 
Victor Stamate, transmit: Marți 
dimineața, președintele Consiliului

RITMICITATEA
consecință șl cerința 

a organizării 
ștllntl 11 c c

a producției 
și a muncii

Comunistul Dioancă loan, maistru miner în 
sectorul V al E. M. Vulcan, este un îndrumător 
priceput, al brigăzilor de care răspunde, lată-1 
disCulind cu un schimb al brigăzii conduse de 
minerul Sima Mihai despre rezultatele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor de producție pe prima 
jumătate a lunii mai.

de Stat, Chivu . Stoica, împreună 
cu persoanele oficiale române ca- 
re-1 însoțesc au, continuat vizita 
în orașul Ispahan.

Dimineața, oaspeții s-au îndrep
tat spre Piața Șah, din centrul o- 
rașului. Pe întregul traseu, de la 
reședință pînă la Piața Șah, mii 
de locuitori ai orașului, în special 
tineri, au venit să-i salute pe oas-

peți, presarînd flori în calea lor 
Cîntecele, uralele și aplauzele au 
răsunat din nou pe străzile ora
șului.

Bilanțul activității e- 
conomice a colectivelor 
de muncă din Valea 
Jiului pe primele 4 luni 
din acest an este pozi
tiv. Sarcinile de plan 
pe ansamblul industriei 
la producția globală, 
producția marfă vîndu- 
tă și încasată, produc
tivitatea muncii au fost 
îndeplinite și depășite. 
S-au obținut, de aseme
nea, . importante econo
mii la prețul de cost 
în marea majoritate a 
întreprinderilor indus
triale.

nul trecut și care au 
adus prejudicii sistemu
lui energetic de circa 3 
milioane kWh.

RămîrierFîfi urmă, ca
re constituie probleme 
ce necesită mari efor-, 
turi în această lună și 
în iunie, există și în ac
tivitatea de investiții. 
In 4 luni s-a realizat 
din planul anual .'de in
vestiții abia 28,2 la sută, 
șantierul Ț.C.M.M. avînd 
o restanță de 7 milioa
ne de lei la planul va
lorii:, iar Grupul 2 șan
tiere al T.R.C.H. — 306

Ansamblul arhitectural al Pieței 
Șah, cuprinzînd monumente re
marcabile ca Palatul Aii Quapu, 
moscheele Șah și Șeic Lotfolah, a 
fost construit în timpul domniei 
Șahului Abbas I cel Mare și re
prezintă o capodoperă a arhitec
turii și picturii persane din Seco
lul al XVI-Iea. Vizitînd Palatul 
Aii Quapu, oaspeții români sînt 
conduși pe sub mari portaluri îm
brăcate în marmură, cu plăci de 
faianță colorată. In interior se vi
zitează marea sală a tronului, de
corată cu miniaturi și picturi mu
rale, terasa de la ultimul etaj, de 
unde se deschide o largă panora
mă a orașului și împrejurimilor 
sale. In continuare se vizitează 
moscheele Șah și Șeic Lotfolah. 
Fiecare din aceste moschei repre
zintă o încununare a arhitecturii, 
și artei plastice persane

Continuîndu-și vizita prin orașul 
Ispahan, oaspeții români s-au o- 
prit la Muzeul Artizanatului, care 
grupează nenumărate ‘ opere de 
artă, în special miniaturi care re
prezintă cele mâi caracteristice 
tradiții ale artizanatului persan. 
Sînt prezentate aici renumitele co
voare de Ispahan, ceramică de 
artă, mobilă' cu încrustații, obiec
te din metale prețioase cizelate cu 
deosebită migală.

In . cursul aceleiași zile, oaspeții 
români au părăsit Ispahanul, ple- 
cînd spre Teheran. Pe aeroport, 
președintele Consiliului de Stat a

(Continuare în pag. a 4-a)
In activitatea produc

tivă au existat însă și 
o seamă de deficiențe. 
Nu s-a realizat integral 
planul de huilă spălată 
și în strînsă legătură cu 
aceasta, trebuie ~ arătat 
că s-a depășit conținu
tul admis de cenușă în 
cărbunele brut cu 2 
puncte-; nu s-a realizat 
planul. _ sortimental - la 
C.C.V.J. (cărbune spe
cial spălat pentru- cocs), 
î. F. Petroșani (între
prinderea n-a respectat 
în această cauză 79 con
tracte), precum și la 
I.O.IJL. la produse de 
balastieră; s-a depășit 
consumul specific de 
lemn de mină; la I.E.C. 
Paroșeni au început să 
se manifeste în luna a- 
prilie cazuri de indisci
plină tehnologică asemă
nătoare cu cele din a-

apartamente nedate în 
folosință.

Aspectul negativ cel 
mai caracteristic '••re 
s-a manifestat- și conti
nuă să se manifeste > în 
activitatea economică es
te îndeplinirea neritmică 
a planului' de producție 
în majoritatea unităților. 
In nici o lună din acest 
an majoritatea exploată
rilor miniere nu au rea
lizat planul de extracție 
din prima decadă. Și în 
prima jumătate din luna 
mai E. M. Lonea a ră
mas sub plan cu 1 174 
tone de cărbune, E. M. 
Petrila cu 1 517 tone, 
E. M. Aninoasa cu 2 675 
tone, iar combinatul cu 
5 747 tone. Numai E. M.

\ •
(Continuare în pag. a 3-a)

hi Mina MiHiii euoiiliei 
iittiile a Japoniei io Capitala

La 19 mai se va aes- ‘ 
chide la București o ex
poziție industrială a Ja
poniei. Pe o suprafață 
de aproximativ 3 500 
m p vor' fi expuse mai 
bine de 10 000 de pro
duse aparținînd indus
triei constructoare de 
mașini, industriei side
rurgice și chimice, in
dustriei ' ușoare. Aproa
pe 60 la sută din su
prafața totală de expu
nere este deținută de 
ramura construcțiilor de 
mașini. Mari companii 
industriale prezintă în

‘standurile- expoziției o 
gamă variată de apăra
te de fotografiat, apa
rate electronice de mă
surat și calculat, mag- 
netofoane, aparate' de 
radio, televizoare și alte 
bunuri electrice de uz 
casnic, microscoape e- 
leetroniCe, aparate me
dicale, diverse mașini 
agricole, tractoare fo
restiere, motociclete, au
toturisme, și altele. De 
asemenea, vor fi expu
se machete de obiective 
industriale, de trenuri 
electrice, de avioane etc.

Etica nouă a muncii cere:

Aduceți cauzele conflictelor 
pe banca acuzaților!

Munca cinstită a 
fost de mult pu
să în drepturile ei. 
Ba mai mult, în con-
dițiile create de statul 
nostru ea a ajuțis do- de 
meniul cel mai propi-

Febra...
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se apropie de final. Din nou 
examene. Ele sînt cel mai bun 
barometru al cunoștințelor e- 
levului și studentului. Ele a- 
duc în fața examinatorului 
întreaga activitate sau inacti
vitate a studentului. Acum se 
verifică la studenți solidita
tea cunoștințelor, trăinicia lor. 
Acum li se verifică mai bine 
pasiunea pentru meseria alea
să sau doar pasiunea pentru,., 
studenție.

Cuvîntul „examen", deși pînă 
la începutul sesiunii au mai 
rămas trei săptămîni de lucru, 
se află de pe acum pe buzele 
fiecărui student.

Am urcat zilele acestea dea
lul I.M.P. și ceva mai sus. 
Am inhalat aer ozonat și.., at

evitării emoțiilor
mosferă de examene Pe cu
loare — liniște. In bibliotecă 
— liniște și studiu intens. Ea 
cămine — de asemenea. Pau
zele sînt consumate cu între
bări și discuții proexamene. 
Ai terminat proiectul ? Cite 
colocvii ai ? Cînd ai primul 
examen ? Cu cine ? Sînt ■ în
trebări la ordinea zilei în in
stitutele de învățămînt supe
rior. Mulți studenți se gîndesc 
de pe acum nu numai la exa
mene dar și la frumoasa va
canță de vară. Unii își fac 
chiar proiecte în acest sens. 
In ce stațiune să meargă, în
tre ce date, cu cine. Sigur că 
cei care își permit să antici
peze și vacanța sînt studenții 
care au învățat de-a lungul 
anului universitar și-și inten

sifică pregătirea acum. Sînt 
.studenții care, prezenți cu re
gularitate la cursuri, semina- 
rii și lucrări de laborator, știu 
că acum sarcina le va fi mai 
ușoară decît plimbăreților, 
studenților... de profesie, aven
turierilor. Pentru că din pă
cate mai sînt și cazuri — izo
late — de studenți aventurieri. 
Este cazul cel mai recent al 
studentului din anul III, Vîj- 
dea Sorin, care repetă anul 
III și care, ținut în puf și în 
prea multă libertate de către 
părinți, le răsplătește bunătă

ți. GHEONEA

ce de afirmare, dome
niul’ în: care șe săvîr- 
șesc acte diurne de 
eroism; nu un eroism 
de bravadă ci unul, 
profund cugetat care-și 
trage seva din însăși 
conștiința noastră mun
citorească. Iată 
că pe același domeniu 
răsar uneori buruienile 
cele rele‘ ale suspiciu
nii din eare generează 
uneori acte reprobabi
le. Dar buruiana cea 
rea nu apare dintr-o 
dată. Ei i se pregă
tește terenul zile, sap- 
tămîni, luni alimentînd 
acest teren cu un mod 
confuz de a transmite 
dispozițiile -tale celor 
care urmează să le e- 
xecute. La rîndul lor 
aceștia amplifică con
fuzia sau o hiperboli- 
zează îhtr-o • latură- a 
ei.

Cazul pe care-1 vom

aduce în rîndurile de 
mai jos pe „masa de 
disecție" ilustrează a- 
ceste generalități cul- 
minînd într-un conflict 

o puternică notă
particulară și de care 
n-ani fi dorit de loc 
să ne ocupăm.

Cazul s-a petrecut la 
sectorul I al minei 
Lonea și ne-a fost adus 
la cunoștință de către 
mecanicul de locomo
tivă de mină Maier

însă Ilie. „In ziua de 13 a- 
prilie, spune el, în 
schimbul I, trebuia să
introduc în colivia pu
țului principal Lonea 
I o. locomotivă pentru 
orizontul ■ 632. Regula, 
așa cum ni s-a dat de 
la conducerea sectoru
lui elecțromecanic, era 
că mai întîr iese din 
mină locomotiva care 
trebuie schimbată și 
apoi se introduce cea 
pregătită: pentru trans
portul subteran. In a- 
cest timp maistrul mi
ner David ' Gheorghe 
a venit' la mine și 
mi-a spus să bag- lo
comotiva în colivie

înainte de a îeși din 
subteran locomotiva de 
schimb. Eu i-am spus 
că mai întîi să primesc 
pe cea de jos, să nu 
încurc transportul cu 
două locomotive la a- 
cel orizont. Atunci a 
început să mă înjure 
și mi-a dat o palmă 
peste față".

Ne-am deplasat la 
mina Lonea, la secto
rul I. Șeful sectorului, 
inginerul Robu Ștefan 
nu pare luat prin sur
prindere. L-am între
bat ce fel de oameni 
sînt cei doi în produc
ție. „Oameni pe care 
putem pune bază. Sînt 
dih categoria celor pe 
care-i numim mal. pe 
scurt oameni buni. Știu 
de ce vă interesează 
cei doi. Din cauza in
cidentului care s-a pe
trecut între ei. Dar 
s-au împăcat". De fapt 
nu prea are importan
ță, în acest caz, împă
carea celor doi. Etica

Ion CIOCLEI

(Cont. în pag. a 3-a)

Cel mai mare complex petrochimic 
din țară în probe tehnologice

(Continuare în pag. a 3-a)
La rafinăria Ploiești-Sud au 

început probele tehnologice ale 
instalațiilor - celui mai mare 
complex din țară de fabricare 
a uleiurilor superioare și a 
bitumului. Evenimentul con
semnează terminarea cu 52 de 
zile mai devreme a construc
țiilor din prima etapă. Moder
nele instalații, construite după 
planurile întocmite de specia
liști ai Institutului de proiec

tări pentru industria petrolu
lui din Ploiești, vor produce 
anual 80 000 tone de uleiuri 
superioare și 50 000 tone de 
bitum. Materia primă necesară 
este asigurată de instalațiile 
de distilare primară ale rafi
năriei, ' care au fost moderni
zate și adaptate noului pro
ces de fabricație.

. (Agerpres)
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CADRAM tehnico-economic
STOCURILE SUPRANO RM ATIVE AGENDĂ
expresie a gospodăririi 
deficitare a mijloacelor 
de circulație

I
D. PÂTHAȘCOJU

director adjulict al filialei
Băncii Naționale Petroșani

• Întreprinderilor și organizațiilor 
economice li se pun la dispoziție 
de către stat mijloacele bănești 
necesare pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan. Se ivesc situații 
cînd în procesele de aprovizionare, 
producție și desfacere, stocurile 
realitate depășesc pe cele planifi
cate, creindu-se astfel stocuri su- 
pranormatiVe. Dacă îndeplinesc 
condițiile din instrucțiunile de lu
cru, acestea pot fi ereditate de 
bancă și astfel nu se mai creează 
imobilizări de mijloace circulante 
generatoare de împrumuturi res
tante. In prezentul articol însă ne 
propunem a trata despre existența 
stocurilor supranormative fără miș
care și de prisos, despre cauzele 
apariției lor și, în special, despre 
măsurile ce trebuie luate pentru 
lichidarea și prevenirea formării 
,lor.

După situațiile statistice întoc* 
mite la 1 ianuarie 1967, valoarea 
stocurilor supranormative la ele
mentele sUpUse normării din ca
drul întreprinderilor de producție 
din Vale® Jiului se ridică la peste 
23 000 000 lei. Ponderea în aceste 
stocuri este deținută de C.C.V.J. — 
20 003 QOO lei, I. E. Paroșeni •— 
1940000 Iii, F.F.A. Viscoza Lu- 
peni — 513 000 lei, I.O.I.L. Petro
șani <— 595 000 lei etc. In urma a- 
nalizelor efectuate s-a a.iuns la con
cluzia că partea cea mai în
semnată a acestor stocuri se va 
consuma'’îh producție pînă la sfîr- 
șitul anului, rămînînd disponibil 
în stare bună numai suma ide 
19S7U00 lei.

■ Rezultate bune, 
dar șl lipsuri

La Combinatul carbonifer Valea 
Jiului in cursul trimestrului I 
1367 stocurile supranormative la 
materii și materiale au scăzut cu 
13287 000 lei. Insă, tot atunci, din 
cauza ne terminării instalațiilor de 
împins vagonete conform prevede
rilor planului, stocurile de pro
fila grele au crescut cu aproape 
509 000 lei.

La I.G.l.L. Petroșani, dir. stocu- 
rila Supranormative de materii și 
materiale s-au lichidat de la 1 ia
nuarie 1987 stocuri în valoare de 
110 000 lei. In schimb, s-au creat 
altele — în valoare de aproape 
800 000 lei — determinate de modi
ficări ale planului de producție 
fără a se renunța la materialele 
repartizate inițial (cazul arcurilor 
de mobilă), întocmirea necorespun
zătoare a planului de aprovizio
nare (necuprinderea de materiale 
ea : abrazive, broscuțe cuplaj, ne- 
luarea în calcul a stocurilor reale 
inițiale etc.), primirea de repar
tiții și respectiv de materiale fără 
a îl prevăzute în planul de apro
vizionare (cherestea), nerespecta- 
rea termenelor de livrare de către 
fufnilori precum șt nerespectarea 
necesarelor de aprovizionare etc.

O altă cauză generatoare de sto
curi supranormative o constituie 
Controlul preventiv defectuos : nu 
se ține seama de stocurile exis
tente la lansarea comenzilor, nu se 
cuîioec normativele materialelor, 

nu se analitează necesitatea șl o- 
portunitatea aprbvizi&nârii cu ma
teriale.

IEste necesar
să crească stivele 
de piese de schimb?

Piesele de schimb au rolul de a 
fi folosite la întreținerea și repa
rarea curentă a utilajelor, ele avînd 
o importanță deosebită in buna 
funcționare a mijloacelor econo
mice ale întreprinderilor. Ținînd 
seama de importanța lor , prin 
planul de aprovizionare se prevăd 
stocurile necesare pe un trimestru 
și pe an. întreprinderile fiind obli
cat o de a respecta întocmai aces
te planuri. Nu același lucru l-a fă
cut însă C.C.V.J. unde stocurile su
pranormative de piese de schimb 
la 31 UI 1967. față de 1 I. 1966, au 
Crescut valoric cu peste 4 600 000 
Iei. De remarcat este faptul <ă s au 
solicitat piese de schimb din im
port pentru lămpi tip Wolf în va
loare de 770 000, lămpi care acum 
sînt in curs de a fi scoase din uz.

M a|i iiwti wleli 
Un luiiir, i-ajl misia 
n umila pilii 
ia nroiss* firi Itifaterta 
uliiiati tai 
« mi de uliu?

Imobilizările în stocuri supra
normative nu provin numai din lip
surile existente în procesul apro
vizionării. Importante valori ma
teriale sînt „înghețate" în stocuri 
supranormative de produse finite. 
Concludentă în acest sens este si
tuația U.R.U.M.P. Cu ocazia unui 
sondaj făcut alei în anul 1966 la 
contul 140 s-a găsit un sold de 
6 779 000 lei, provenind din co
menzi rămase din anul 1963 La sec
ția mecanică și din anul 1964 la 
secțiile construcții și A.R.E.V. Cau
zele sînt diverse : s-au făcut co
menzi prea mari, s-au lansat co
menzi și s-a întrerupt ciclul de 
fabricație, unele comenzi nu s-au 
ridicat de către exploatările mi
niere etc. O situație similară este 
șl la I.O.I.L. Petroșani care pe data 
de 31 MI 1967 a avut în stoc 24 000 
calupuri pentru C.F.R. fără a avea 
desfacerea asigurată.

întreprinderea forestieră Petro
șani, contrar prevederilor legale, 
a pus în fabricație panouri cu ter- 
gofil fără a avea stabilite prețuri 
de vînzare. In întreprinderile din 
Valea Jiului există și stocuri su
pranormative inutilizabile, sau de 
prisos, în valoare de aproape 400 
mi! lei (după declarațiile întreprin
derilor). Se pun întrebările : cum 
au apărut aceste stocuri ? Cine se 
face vinovat pentru existența lor ? 
Răspunsul trebuie căutat la condu
cerile administrative ale întreprin
derilor. Aceste situații determină 
împrumuturi restante pentru care 
se plătesc doMnzl peuaiiaatoere din 

banii statului. Dacă aceste penali
zări s-ar suporta de întreprinderi, 
cu siguranță că personalul respec
tiv ar lua măsuri de înlăturare a 
neajunsurilor care se fac simțite 
îh procesul de producție.

ICîteva
concluzii

Pentru prevenirea stocurilor su* 
prenormative de valori materiale 
socotim necesare următoarele mă
suri :

9 conducerile întreprinderilor 
să asigure o corelare operativă a 
aprovizionării cu sarcinile de pro
ducție, fabricind numai produse cu 
desfacerea asigurată;

• să se țină o evidență riguroasă 
a stocurilor normative;

ț să se statornicească o cola
borare strînsă între serviciile de 
aprovizionare, producție și desfa
cere din întreprinderi in vederea 
prevenirii stocurilor de prisos;
• întărirea controlului preven

tiv în domeniul aprovizionării.

Aducerea în circuitul economic a 
tuturor valorilor materiale exis
tente în stocuri supranormative și 
de prisos și prevenirea formării 
lor constituie o probă esențială a 
competenței economice și a spiri
tului gospodăresc în administrarea 
fondurilor statului.

Pe teme de protecția muncii

Cînd răspunderea nu e.„. atașă
In parchetul JigOiu 

— sectorul Roșia al 
I. F. Petroșani s-a pro
dus zilele trecute un 
accident mortal. Cer
cetarea cauzelor acci
dentului pune în lu
mină deficiențe exis
tente în domeniul pro
tecției muncii în acest 
sector forestier, defi
ciențe ce se cer reme
diate de urgență.

Accidentul s-a pro
dus datorită unei aba
teri grosolane de la 
N.T.S. comisă îndeosebi 
din lipsă de cunoștințe 
necesare în domeniul 
securității muncii a 
accidentatului — mun
citorul Beuca Ioan. A- 
cesta a fost repartizai 
să lucreze la corhăni- 
tul lemnului rotund de 
fag. Ocupînd o poziție

contrară prevederilor 
N.T,S. — în aval de 
piesa ce urma să fie 
corhănită și în direc
ția de alunecare a a- 
cesteia — a fost sur
prins de un buștean 
în mișcare, împins 12 
metri la vale și pro
iectat de un alt buș
tean provocîndu-i-se 
mai multe fracturi ca
re i-au fost fatale.

De ce s-a produs a< - 
cidentul ? Cauza e e- 
videntă; muncitorul 
n-a respectat cele mai 
elementare norme de 
securitate, de protec
ție, pentru că nu le 
cunoștea. Accidentul 
s-a produs după 3 zile 
de la angajarea mun
citorului. El, împreună 
cu un grup de munci
tori noi angajați a fost

Ritmicitatea - consecință și cerință a organizării 
științifice a producției și a muncii

(Urmare din pag. 1)

Lupeni a depășit planul în această 
lună cu 1 000 tone de cărbune. Nu 
se realizează planul ritmic nici la 
I. F. Petroșani, I.O.I.L., autobaza
T. A., în unele cazuri și la
U. R.U.M.P. •

Cauzele neritmicității sînt mul
tiple : plasarea incompletă a aba
tajelor în exploatările miniere, de
ficiențe în aprovizionarea locurilor 
de muncă, în aprovizionarea cu ma
teriale la U.R.U.M.P. și I.O.I.L., Io- 
tosirea incompletă a utilajelor, in
disciplina etc.

îndeplinirea neritmică a planului 
este Iu totali discordanță cu orga* 
nizarea ștlințiilcă a producției și a 
muncii. Este un lucru cert că nu 
se dă atenție , aplicării acelor mă
suri care să ducă la îndeplinirea 
planului de către toate formațiile 
de lucru, de către toate secțiile și

Cu actuala dotare — 
indicatori maximi

La centrul de cercetare-docu- 
mentare de pe lîngă C.C.V.J. este 
în curs de definitivare un studiu 
analitic pe tema „Indicatori ma
ximi în condițiile folosirii meto
delor de exploatare și a dotării 
tehnice existente". Studiul, a fost 
inițiat în cadrul acțiunii de per
fecționare a organizării producției 
și a muncii și urmărește să pună 
în lumină rezervele tehnico-orga- 
nizatorlce existente în exploatările 
din bazin în vederea obținerii cu 
actuala dotare și metodele de ex
ploatare existente a unor indica
tori maximi, in cadrul studiului, 
s-au efectuat măsurători, crono- 
metrări precum și o analiză deta
liată a rezultatelor obținute cu 
toate metodele de exploatare și în 
toate straiele ia indicatorii: vite
ză de avansare, productivitate în
tre anii 1987—-1967, producția me
die zilnică. S-a analizat, de ase
menea, procesul tehnologic pe fa
ze de lucrări în cadrul fiecărei 
metode de exploatare. Colectivul 
care a întocmit studiul a vizitat 
toate abatajele din Valea Jiului și 
a avut un schimb de idei, pe baza 
unei tematici, cu cadrele de spe
cialiști de la exploatări.

repartizat să lucreze 
fără să i se facă în 
prealabil instructajul 
REGLEMENTAR pre
văzut pentru noii an
gajați șl de către per
sonalul tehnic compe
tent. Astfel, după un 
instructaj doar de 2 
ore — ca de reinstrui- 
re — a fost repartizat 
la lutru. De ce nu i 
s-a făcut instructajul 
reglementar ? Pentru 
că în acest timp atît 
șeful de sector cît și 
maistrul de parchet au 
lipsit de la locul de 
muncă fiind plecați în 
delegație. Iată, cum o 
deficiență de natură 
organizatorică poate a- 
vea un deznodămint 
atît de nefast!

DAN STEJARU

sectoarele. La exploatările miniere, 
de exemplu, 116 brigăzi, adică în 
medie 27 la sută din numărul bri
găzilor și 15 sectoare nu și-au rea
lizat planul în perioada care a tre
cut din acest an.

Analizele decadale se țin cu re
gularitate în toate unitățile econo
mice. In unele unități însă, în ca
drul acestor analize se constată 
mai mult lipsurile care au existat 
în decada care s-a încheiat și nu 
■se pune suficient accent pe măsu
rile operative și de perspectivă ce 
trebuie luate pentru îmbunătățirea 
activității de viitor. Cu alte cuvin
te, Ia multe analize decadale nu se 
confruntă planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice luate la începu
tul anului pentru a vedea cum se 
respectă termenele și dacă nu e 
necesar să fie completate unele 
măsuri. Este necesar ca la anali
za decadei a doua să se stabilească

In final, studiul indică soluții 
multiple în vederea creșterii in
dicatorilor cantitativi și calitativi 
în abatajele Văii Jiului.

Rezultate noi 
în limpezirea apelor 
reziduale

S-au obținut noi rezultate în 
domeniul limpezirii apelor rezi
duale de la preparația Petrila. in 
urma încercărilor de laborator, 
s-a ajuns la concluzia că unul din 
cei mai eficienți reactivi pentru 
limpezirea apelor e floculantul 
poleacrilamida, soluție realizată de 
Institutul de cercetări chimie-gaz 
Mediaș. încercările s-au făcut pe 
toată instalația cu un adaus de 
cca. 4 grame de substanță activă 
la un m c de tulbureală. tpupă 
zece zile de experimente s-a a- 
juns la un rezultat apreciabil; 
conținutul de materii solide în 
apa limpezită a scăzut pînă la 
1—2 grame/litru.

Utilaje 
pentru exploatări

In prima jumătate a lunii mâi 
zestrea tehnică a exploatărilor mi
niere s-a îmbogățit cu noi utilaje. 
De la începutul lunii, minele din 
bazin au primit în dotare încă 7 
transportoare românești — TR-3, 
de mare capacitate, 10 transpor
toare SKR-11, 100 g^Ocane perfo
ratoare de tip C.P.-17, 8 trolii de 
12 kW, 20 de ventilatoare de mi
nă, aproape 100 de lămpi de sigu
ranță precum și 118 cărucioare 
pentru transport personal și lemn.

Dezvoltarea centrului 
minier Bălan

La exploatarea minieră Bălan a 
început construirea unei noi linii 
de flotare a minereului de cupru, 
cu o capacitate de preparare de 
500 tone de minereu pe zi. Exe
cutată după proiecte ale specialiș
tilor noștri, instalația se caracte
rizează printr-o înaltă tehnicitate. 
Tot aici au început lucrările de 
construire a unui mare puț de ex
tracție și de deschidere a încă 
cinci orizonturi de exploatare.

Amenajările fac parte dintr-uh 
complex de lucrări, la termina
rea cărora, în 1970, se va dubla 
actuala capacitate de exploatare 
și preparare a minereului din acekt 
centru minier.

în flecare unitate și mai ales la ex
ploatările miniere măsuri și pentru 
prima decadă a lunii următoare, 
care să asigure îndeplinirea ritmică 
a planului.

In prezent, în toate unitățile in
dustriale și pe șantierele de con
strucții au loc în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției 
și a muncii — studii, analize și dez
bateri privind folosirea deplină a 
timpului de lucru, pentru aplicarea 
prevederilor recentei hotărîrl a 
partidului si guvernului referitoare 
la reglementarea timpului de lucru 
și întărirea disciplinei. Organiza
țiilor de partid, sindicat și U.T.C., 
conducerilor tehnico-administrative 
să le fie clar că această acțiune 
trebuie să ducă la o îmbunătățire 
simțitoare, în cel mai scurt timp 
a activității economice șl în primo’ 
rînd la îndeplini re a ritmic* a pla
nului.
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(Urmare din pag. I)

noastră nouă nu se poate împăca 
cu incidente de această natură, 
cu astfel de moduri de rezolvare 
a divergențelor în dauna demni
tății omenești. „De altfel, a conti
nuat Inginerul, mecanicul n-a e- 
xecutat ordinul maistrului care 
era mai mare în funcție ca el". 
Mecanicul însă o ține pe a lui: 
„Am primit ordin de la maistrul 
electromecanic, șeful meu direct, 
să nu introduc nici o locomotivă 
în mină pînă nu se scoate afară 
cea de schimb. Maiștrii din schim
bul întîi întirzie uneori scoa
terea locomotivelor cu acumu
latorii descărcați și astfel cei 
din schimbul II nu-și pot 
organiza transportul ca lumea". 
„E adevărat, intervine în discu
ție un tînăr inginer, dintr-o înțe
legere Îngustă a intereselor sec
torului, unii maiștri procedează 
in felul acesta”. N-am încercat să 
aflăm dacă maistrul David e unui

FEBRA... 
EVITĂRII 
EMOȚIILOR

(Urmare din pag. 1)

tea prin plimbări intermina
bile și inutile, pirin neglijarea 
învățăturii, prin zeflemisirea 
colegilor și a altor persoane 
mai în vîrstă, prin plimbări 
nocturne cu mașinile altora 
luate fără știrea acestora. 
Preocupări de ttnăr la 22 de 
ani...

Deși examenele nu-s ușoa
re și chiar cel mai ușor exa
men nu-i promovat dinainte, 
studenți ca Paicu Georgeta, 
Heneș Eliza, Avramiuc Geor
geta, Todașcă Onisim, loțovici 
Marin, Munteanu Mircea, Fie- 
raru Alexandru, Marian Ale
xandru și mulți, mulți alții 
învață cu sîrguință, sînt op
timiști in reușita la sesiunea 
de examene, sînt exemple pe 
care mulți studenți ar putea 
și ar trebui stt le urmeze.

Mai este încă timp de me
ditație. Pregătirea în asalt in 
sesiune nu asigură cunoștințe 
solide, deși poate asigura de 
multe ori promovarea unui e* 
xamen, ceea ce nu-i puțin a- 
tunci cînd ai de susținut mai 
multe examene. Cei care pri
vesc cu seriozitate studenția, 
pregătirea lor pentru viitoa
rea profesiune, și n-au făcut 
destul in cursul semestrului, 
mai au încă timp de învățat. 
Dar acest timp trebuie folo
sit la maximum. Pentru aceas
ta tuturor li se asigură con
diții optime.

La sediul A. S. ni s-a spus 
că s-au redus substanțial toa
te activitățile în favoarea pre
gătirii pentru examene. In a- 
ceste zile mare parte dintre 
studenții I.M.P. se află in fe
bra terminării și predării pro
iectelor de an. Săptămîna 
aceasta încep colocviile, iar 
la 1 iunie primele grupe de 
studenți se vor afla in fafa 
primelor examene din sesiu
nea de vară. In studenție, cel 
mai bine este ca bobocii să 
se numere vara. Cei de toam
nă se consideră cu creștere 
întîrziată...

Am simțit febra aceasta a 
examenelor pretutindeni la 
I.M.P. în amfiteatre și labo
ratoare; la bibliotecă și în că
mine,- la răcoarea brazilor șl 
pe covorul diafan de iarbă 
din împrejurimile institutului, 
unde aerul curat și rece, li
niștea deplină și mirosul în
miresmat al pădurii stimu
lează eu adevărat la studiu.

...Și iar vin examenele. Pen
tru fiecare intr-un fel sau al
tul și pentru te-ti în același 
fel: cu emoții și speranțe. 

dintre ei. Cert e că mecanicul a 
căutat să respecte o dispoziție și 
pentru asta a fost lovit. „Nu am 
dat nici a dată o astfel de dispo
ziție — spune șeful sectorului. Ar 
fi o absurditate o dispoziție cate
gorică în acest sens. Inchipuiți-vă 
că o locomotivă care deservește 
un orizont ar rămîne in pană pe 
traseu. Trebuie ca alta să aducă 
garnitura la puț sau la locul de 
muncă și să remorce pînă la puț 
pe cea defectă. Acea alta nu poa
te fi decît cea de schimb de afa
ră. E adevărat că am dat o astfel 
de dispoziție pentru cazurile cînd 
la același orizont se află două lo
comotive. Cazul în discuție nu era 
dintre acelea”. Maistrul electrome
canic lacob Gheorghe a transmis 
însă aceasta dispoziție mecanici
lor care, cum s-a văzut, au luat-o 
drept literă de lege.

E momentul să arătăm aici că 
sectorul I al minei Lonea a avut 
pe luna aprilie un plus de 2 090 
tone, iar la zi un plus de 3 931

PASIUNI
în împârâțla culorilor 
și parfumului

De cîte ori nu na 
oprim în fața vitrine
lor florăriilor uimiți 
de cîtă frumusețe se 
poate aduna într-o sin
gură floare 1 Și uneori 
ne apare un gînd fu
gar : Cine ? Cine-și dă
ruiește pasiunea și 
munca sa pentru obți
nerea unor asemenea 
exemplare ? Mînat de 
curiozitate, am vizitat 
sera din Lonea.

Intr-o imensitate de 
verdeață se profilează 
palatul transparent al

Incepînd de la alfabet
Soarele și-a ascuns 

deja „dinții". In casă 
nu mai stă nimeni prea 
mult timp. Anotimpul 
trezirii la viață îmbie 
oamenii la aer, soare, 
lumină. Adierea plă
cută a vîntului, în a- 
ceste zile însorite de 
primăvară plină, le 
îndeamnă la mișcare, 
Ia cît mai multă miș
care în aer liber. Pes
te tot primăvara de
gajă euforie și sete de 
Viață...

In curtea Școlii ge
nerale nr. 2 Lonea, 
zumzetul, mișcarea per
manentă și exclama
țiile de satisfacție ale 
copiilor transformaseră 
terenurile sportive în- 
tr-un adevărat furni
car. Ora de educație 
fizică, ultima din pro
gramul zilei, se termi
nase. Insă puțini au 
fost aceia care au pă
răsit curtea școlii. 
Sporturile cu balonul 
rotund și-au găsit aici

garoafelor, trandafiri
lor și lalelelor. Aici 
am aflat că cel care a 
reușit să creeze în Lo
nea o împărăție a flo
rilor este Iosif Tolaczi, 
șeful sectorului I.C.O. 
Petrila. Garoafele, mi
ile de fire de garoafe 
descriu o metamorfo
ză de la roșul incan
descent la culoarea roz 
deschis, aproape alb. 
Și celelate flori, felu
rite ca specii și culori 
îți lasă impresia unei 
invazii de parfum. Cu

nenumărați adepți. Se 
încinseseră adevărate 
dispute neorganizate 
de volei, handbal, bas
chet. Pe' terenul de 
fotbal, înconjurat cior
chine de micii fotba
liști — din reprezen
tativa școlii, cum am 
aflat apoi — tov. di
rector adjunct, Iosif 
Feher, făcea prezența 
pentru începerea orei 
de pregătire fizică ge
nerală din cadrul pro
gramului cercului spor
tiv al școlii. Am asis
tat în continuare la 
oră. Copiii îi sorbeau 
cuvintele și-l ascultau 
cu atenție. Fiecare 
parcă visa că va de
veni un viitor Pîrcă- 
lab, Nunweiller III sau 
Libardi, Indicațiile și 
sfaturile teoretice se 
făceau concomitent cu 
exemplificările practi
ce. Am stat de vorbă, 
după oră cu „antreno
rul” talentaților Gyar- 
mati Alexandru. Ni mu

PROGRAM
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PROGRAMUL i: 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarul presei. Sport; 
6,20 Radio-publicitate; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI,- 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,20 MOMENT POE
TIC; 8,25 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 RADIOMAGAZINUL 
ASCULTĂTOARELOR; 10,10 Or
chestra de muzică populară din Ca
ransebeș; 10.30 Pagini de balet 
românesc; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11.03 Cronica economică; 
11.15 Parada soliștilor și a orches
trelor de muzir’ -cAră-' 12.00 Cin- 

tone (in data de 8 mai). Iși poate 
oricine imagina cu cită dăruire 
față de muncă i-au fost smulse 
pâmîhtului de către colectivul sec
torului aceste mii de tone „peste”. 
Cît de singular și de ridicol apare 
în atmosfera aceasta de dăruire 
muncii acel act reprobabil gene
rat de niște cauze minore ! Pen
tru ca rodul muncii noastre să 
fie mai bogat e nevoie ca demni
tatea unui om să sufere ? Ceea ce 
e mai rău e că nici conducerea 
sectorului și nici organizația de 
partid nu au discutat imediat ca
zul, nu au căutat să depisteze cau
zele care l-au generat. După cum 
s-a văzut, cauza e confuzia în 
transmiterea ordinelor, frîul ne- 
permis de liber dat nervilor în 
momente de încordare maximă 
pe frontul muncii. Trebuie 
căutați și aduși pe banca a- 
cuzaților vinovății indirecți, cel care 
răspund la numele de practici în
vechite, îngustime de vederi, lip
să de mobilitate în înțelegerea 
unei stări de lucruri — vinovați 
care încă mai împiedică pe oa
meni să culeagă maximum de rod 
de pe urma muncii lor. Și asta 
neîntîrziat.

cîtă gingășie, cu cîtă 
grijă este urmărită 
creșterea fiecărui firi
cel ! Șl cîtă pasiune 
pune „meșterul” To
laczi în îngrijirea so
iurilor de flori sensi
bile și greu de acli
matizat ! Privi ndu-1 
cum cîntărește din ochi 
fiecare floare și ascul- 
tîndtl-i cuvintele pline 
de dragoste față de 
„copiii săi plăpînzi”, 
mi-am notat în carne
țel doar două cuvinte : 
mare pasiune !

Vasiie, fraților Costi- 
naș și al celorlalți fot
baliști ai școlii. „La o 
pasiune din tinerețe nu 
poți renunța ușor! 
Vreau să „scot” ceva 
din elevii mei. Mulți 
dintre ei au „stofă” 
dar nu cunosc alfabe
tul fotbalului. Trebuie 
să le îmbin cunoștin
țele tehnice, căpătate 
în jocurile zilnice de 
pe locurile virane, cu 
deprinderi însușite me
todic” — ne spune in
terlocutorul. i-am urat 
mult succes în pasio
nanta muncă la care 
s-a angajat și i-am 
dorit ea peste eițiva 
ani „Jiul” să dispună 
de rezerve bine pre
gătite recrutate din 
actualii lui elevi. Și, 
poate, titulari.

Din pasiuni întot
deauna se nasc lucruri 
frumoase.

V. TFObORESCU

DE RADIO
njai
tece marinărești; 12,15 Din însem
nările instructorului artistic; 12,25 
Estrada artistului amator; 12,40 
Cîntăreți ai plaiurilor noastre; 13,00 
RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare; 13,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preîerat; 14,00 Muzică de estradă; 
14,15 Tot înainte; 14,35 Muzică 
ușoară; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15,03 Muzee și expoziții; 15,18 Mu
zică ușoară; 15,40 Radio-publici
tate; 15,50 Muzică populară; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,30 Recital 
de operă — Octav Enigărescu; 16,30 
Muzică ușoară de Gherase Den-

.TELEVIZIUNE
17 mai

18,00 Pentru cel mici: Aia Bala.
19,30 Pentru tineretul școlar. Școli 

șl tradiții: Liceul Petru Rateș 
din Piatra Neamț.

18,50 Publicitate,
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară. Agen

da economică.

Spartachiada de vara
După cum este cunoscut, în data 

de 15 aprilie ă.c. s-a dat startul în
trecerilor în tradiționala compe
tiție, Spartachiada de vară, compe
tiție care are menirea, ca și în e- 
dițiile precedente, de a angrena în 
mișcarea sportivă de masă cît mai 
mulți oameni ai muncii.

Actuala ediție a Spartachiadei de 
vară este organizată la următoa
rele ramuri sportive : atletism, gim
nastică, înot, handbal în 7 , tir, vo
lei, trîntă, fotbal, baschet, ciclism, 
orientare turistică, haltere, motoci- 
clism și popice. De notat că la pri
mele zece ramuri sportive se or
ganizează și etapă regională, dîn- 
du-se astfel campionilor raionali și 
orășenești posibilitatea de a se în
trece cu cei mai buni sportivi din 
cadrul regiunii noastre.

S-au scurs 33 de zile de la data 
începerii întrecerilor spartachiadei 
si constatăm cu regret că unele 
consilii ale asociațiilor sportive 
din Valea Jiului nu au întreprins 
nimic în această direcție. Asociații 
sportive ca : Constructorul ^minier

BOX

Joi, întîlnirea dintre eehipele de tineret 
ale României și Ungariei *

Pe ringul montat în incinta pa
tinoarului artificial „23 August” 
din Capitală se va desfășura joi 
de la ora 18 întîlnirea internațio
nală de box dintre echipele de ti
neret ale României și Ungariei. 
Echipa noastră (11 categorii de la 
hîrtîe pînă la grea) are următoa
rea componență; Drăgan, Nicolau,

Nu mai este 
tier vechi prin 
cartiere I Lucră
torii de la I.L.L. 
ne demonstrează 
contrariul. In car
tierul LivezenI 
din Petroșani, 
lingă una din 
centralele termi
ce de aici, se 
află un adevărat 
depozit (în foto
grafie) de radia
toare defecte și 
alte fiare vechi 
care, bineînțeles, 
așteaptă să fie 
transportate 
LC.M.

Foto :
N. Moidoveanu 

drino; 16,50 Din folclorul muzical 
al popoarelor; 17,10 Muzică de es
tradă; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 RADIOSIMPOZJON; 18,25 Mu
zică ușoară: 18,40 INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN; 19,00 Concert de 
melodii românești; 19,30 Sport; 
19,40 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARA; 20,30 
Soliști și orchestre de muzică u- 
soară; 20,50 Muzică populară; 21,05 
ANTENA TINERETULUI; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,15 Intîlnire cu jazz-ul; 
22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Din 
înregistrările violonistului Fritz 
Kreisler; 23,00 Gintă, dansează ti
nerețe; 24,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,05 Muzică ușoară; 2,55-3,00 UL
TIMELE ȘTIRI.

19,27 Buletinul meteorologic*
19.30 Atlas folcloric r Nestemate ar-

geșene. i
20,00 Telecronica economici.
20.30 Electronii... în muzică șl dănș. 

Muzică ușoară la Instrumente 
electronice.

21,00 Film artistic „Pișlnd prin 
Moscova”.

22,20 Panoramic.
22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

și Minerul Petroșani, Minerul Uri- 
cani, Minerul Aninoasa și altele au 
organizat pînă în prezent întreceri 
la tir, la care au fost desemnați 
campionii pe asociație cu rezultate 
destul de bune. Așa sînt: Păscu- 
lescu Mihai, Minerul Petroșani — 
88 puncte, Mateaș loan, Minerul A- 
ninoasa — 84 puncte și Fodor Edu
ard, Constructorul minier Petro
șani — 81 puncte. Restul asociațiilor 
sportive din întreprinderi și insti
tuții nu manifestă , interes pentru 
organizarea întrecerilor măcar la 
una sau două ramuri sportive.

Trebuie luate cele mai eficiente 
măsuri în vederea impulsionării 
activității sportive de masă pen
tru ca nici o asociație sportivă să 
nu rămină în afara acestei com
petiții. Să se ceară ajutorul orga
nelor competente, iar organ iațiile 
U.T.C. să acorde un sprijin mai 
substanțial pentru atragerea Ia 
întreceri a cît mai mulți tineri și 
oameni ai muncii.

S. BALOI
activist C.S.O. Petroșani

Pometcu, Simion, Cutov, Popa, Oo- 
cîriea, Călin, Ivan, Fforea și A- 
lexe. Antrenorii echipei sînt Șerbu 
Neacșu și Eugen Fuhresz. Ca ar
bitru internațional neutru va func
ționa italianul Picca. Revanșă vf 
avea loc la 20 mai la Brăila.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
18 mat

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Scara curajului; Republica: Fiii . 
mare; Ursoaice; PETRILA: Lu
mina verde; LONEA —• Minerul; 
Jandarmul din Saint Tropez; 1 No
iembrie : Depășirea; LIVEZENIt 
Gentlemanul din Cocody; ANI
NOASA : Agentul de legătură; PA- 
ROȘENl: Vremea zăpezilor; VUL
CAN : Dacii; LUPENI — Muncito
resc ; Fata din junglă; CuUtirăl: 
Pămîntul îngerilor; BĂRBATE^! 
Criminalul în vacanță.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 

Cliivu Stoica, în Iran
(Urmare din pag. 1)

fost condus de guvernatorul gene
ral al Ispahanului, ing. Ebrahim 
Parsa, primarul orașului Ispahan, 
general de brigadă Hassan Vahda- 
nian, și de alte persoane oficiale 
civile și militare locale, precum 
și de un mare număr de locuitori.

La cererea postului de radio, pre
ședintele Consiliului de Stat a a- 
cordat un interviu, în cadrul că
ruia a împărtășit impresii din vi
zita la Ispahan.

★

Marți după-amiază, oaspeții ro
mâni însoțiți de ministrul econo
miei, Alinaghi Alikhani, și de alte 
persoane oficiale iraniene, au vi
zitat Fabrica de anvelope din Te
heran. Aceasta este o întreprindere 
modernă — construită în anul 
1965 — fiind înzestrată cu utilaj 
de înaltă tehnicitate. Procesul de 
producție este aproape în întregi
me automatizat. In prezent, aici 
se. produc anual 300 000 de anve
lope și camerele de aer respecti
ve — pentru autoturisme, camioa
ne și tractoare. întreaga producție 
a fabricii este destinată satisface
rii necesităților interne ale Ira
nului.

In timpul vizitării uzinei, oaspe
ții români au urmărit întregul 
proces de producție. Președintele 
Consiliului de Stat s-a întreținut 
îndeaproape cu inginerii, tehnicie
nii și muncitorii, în legătură cu e-

Recesiunea din R.F.G. afectează grav 
industria carboniferă

BONN 16 (Agerpres). — 
cum relatează ziarul „Frankfurter 
Rundschau", la recenta conferință 
de la Essen a industriașilor din 
Ruhr vorbitorii au arătat că în ac
tuala perioadă nu se poate conta 
pe o înviorare a conjucturii. Mai 
mulți reprezentanți ai cercurilor 
industriale și de afaceri care au 
luat cuvîntul la această conferință 
au relatat despre greutățile de des
facere pe care le întîmpină ramu
rile metalurgică, carboniferă, con
structoare de automobile, textile.

Fenomenele de recesiune își pun 
amprentele în mod deosebit asu
pra industriei carbonifere. După 
cum relatează ziarul „Reinische

CBniultativ
lapoBi-amerkan

TOKIO 16 (Agerpres). — La To
kio s-a încheiat sesiunea Comite
tului consultativ japono-american 
pentru problemele securității. Au 
participat ministrul de externe al 
Japoniei, Takeo Miki, șeful Direc
ției apărării naționale a Japoniei, 
Masuda, ambasadorul S.U.A. în 
Japonia, Alexis Johnson și coman
dantul suprem al forțelor ameri
cane din Pacific, amiralul Sharp.

Citînd surse guvernamentale, a- 
genția Kyodo Tusin scrie că în 
cadrul sesiunii Alexis Johnson a 
declarat că tratatul japono-ameri
can de securitate va rămîne în vi
goare atîta timp cît nu va fi de
nunțat de una „din părți. Ambasa
dorul american a adăugat că arti
colul 10 al tratatului nu trebuie 
înțeles ca o stabilire pe zece ani 
a termenului tratatului. Agenția 
subliniază că Statele Unite inter
pretează pentru prima oară în 
mod oficial într-o asemenea ma
nieră articolul 10 al tratatului. Pî
nă în prezent s-a considerat că tra
tatul expiră în 1970.

In timpul vizitei la Ispahan, 
oaspeții români au fost însoțiți de 
ministrul Kachfia Mahmuth, Logh- 
man Adham, mare maestru de ce
remonii al Casei Imperiale, Soltan 
•Hossein Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București, și de alte 
persoane oficiale iraniene. La vi
zită au participat, de asemenea, 
Pavel Silard, ambasadorul Româ
niei la Teheran, și alți membri ai 
ambasadei.

★ ★ /

ficiența economică, nivelul de ca
lificare și perfecționarea cadrelor.

Au fost vizitate, de asemenea, 
centrala uzinei și laboratorul uzi
nal. Pretutindeni, muncitorii și teh
nicienii uzinei au salutat călduros 
pe oaspeții români.

La încheierea vizitei, între oas
peții români și conducătorii fabri
cii de anvelope a avut loc o con
vorbire cu privire la posibilitățile 
de dezvoltare a întreprinderii. Au
toritățile iraniene intenționează ca 
intr-un viitor apropiat să înceapă 
construirea unei fabrici moderne 
de cauciuc, a unei fabrici de ne
gru de fum și a unei fabrici de 
fire de cord. Președintele Consi
liului de Stat a subliniat că între 
industriile petro-chimice iraniană 
și română se poate realiza p largă 
cooperare în cele mai diferite do
menii de activitate.

Post", direcția minei „Concordia", 
cunoscută ca una din cele mai mo
derne și productive întreprinderi 
din Ruhr, a anunțat sistarea pro
ducției. 4 000 de mineri vor primi 
la sfîrșitul acestei săptămîrii ulti
mul lor salariu.

Pentru a putea face față acestor 
greutăți, guvernul vest-german a 
hotărît să acorde diferitelor ramuri 
industriale împrumuturi de stat sau 
uneori prin fondurile alocate să 
obțină o participare la aceste ra
muri. Astfel, a fost creat un fond 
special de investiții de 2,5 miliarde 
mărci. Pentru a obține sumele 
necesare acestui fond, guvernul 
vest-german intenționează să spo
rească impozitele. Acest lucru îl a- 
testă legea adoptată i-ecent în Bun
destag cu privire la stabilizarea 
conjuncturii, care dă guvernului 
posibilitatea și dreptul de a majora 
impozitele pînă la 10 la sută.

Incidente violente în Mexic
Incidentele violente dintre studenții de la Universitatea Hermosillo, 

statul Sonora (Mexic), și polițiști continuă de trei zile. Studenții, cărora 
li s-au alăturat elevii și alți locuitori ai orașului, protestează împo
triva candidaturii lui Faustino Felix Serna la postul de guvernator 
al statului Sonora. Ei cer, totodată, destituirea actualului guvernator a! 
statului Sonora, Luis Encinas Johnson. In timpul incidentelor, poli
țiștii au deschis focul asupra demonstranților, omorînd patru persoane 
și rănind alte 20.

Declarațiile senatorului Robert Kennedy
In cadrul unei emisiuni televi

zate, senatorul Robert Kennedy a 
răspuns unor întrebări ale stu
denților londonezi asupra diferite
lor probleme ale actualității inter
naționale. Senatorul a declarat că 
cei care în Statele Unite se opun 
războiului din Vietnam acționează 
punînd în discuție o politică cu 
care nu sînt de acord. El a ară
tat că F.N.E. trebuie să ie parte la 
orice fel de eventuale convorbiri 
de pace.

Răspunzînd unei întrebări .refe

Acorduri 
sovieio-ifaliene

MOSCOVA 16 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că, la 16 mai 
la Moscova, Andrei Gromîko și 
Amintore Fanfani au semnat o 
convenție consulară între U.R.S.S. 
și Italia, precum și un acord în
tre guvernele celor două țări pri
vind colaborarea în domeniul tu
rismului. In aceeași zi, Vladimir 
Mațkevici, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., și Amintore Fanfani au 
parafat un acord referitor la co
laborarea celor două țări în dome
niul cercetărilor științifice referi
toare la agricultură.

Prima țedinîă a SkopitlDtl 
Federale a R.S.F. logoilatla

BELGRAD 16. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Marți, Skupștina Federală a R.S.F. 
Iugoslavia s-a întrunit la Belgrad 
în prima sa ședință după alege
rile de luna trecută, cînd s-a ales 
jumătate din numărul total de. 
670 deputați federali. In cadrul 
ședinței comune a tuturor vecelor 
(camerelor), Milentie Popovici a 
fost ales președinte al Skupștinei 
Federale. Au fost, de asemenea, a- 
leși vicepreședinții Skupștinei Fe
derale și comisiile permanente.

Acord de compromis 
în „Runda Kennedy"

GENEVA 16 (Ager
pres). — In noaptea 
de luni spre marți, cu 
o depășire de 24 de 
,ore a ultimului „ter
men final" stabilit, tra
tativele „rundei Ken
nedy" s-au încheiat 
printr-un acord gene
ral de compromis pri
vind reducerile tarife
lor vamale. La trata
tive au participat re
prezentanții a 54 de 
țări, principala con
fruntare avînd loc în
tre S.U.A. și Piața co
mună, Tratativele, în
cepute cu aproximativ 
4 ani în urmă, între
rupte, reluate și ami
nate de nenumărate 
ori, au fost în această 
ultimă fază extrem de 
îndîrjite și pe pragul 
unui eșec, date fiind 
interesele complexe, 
divergente ale partici- 
panților.

Deși calculele preci
se ale reducerilor ta

rifare nu au fost încă 
efectuate, s-a putut a- 
nunța oficial că ma
joritatea tarifelor va
male au fost reduse 
în mod diferențiat, în 
medie cu aproximativ 
36 la sută.

Tratativele cele măi 
îndîrjite au fost duse 
între S.U.A. și Piața 
comună în domeniu! 
produselor industriale, 
îndeosebi al produselor 
chimice. In ciuda in
sistențelor S.U.A., s-a 
hotărît aplicarea unui 
sistem de reduceri ta
rifare diferențiate, me
nit să determine trep
tat suprimarea princi
piului protecționist al 
S.U.A. cunoscut sub 
numele „prețul de vîn- 
zare american" (Ame
rican Selling Price) — 
principalul obstacol 
netarifar impus de 
S.U.A. Conform acor
dului realizat, S.U.A. 
urmează să-și reducă

ritoare la lovitura de stat din Gre
cia, senatorul a declarat că regretă 
faptul că țara în care s-a născut 
democrația este acum guvernată de 
un regim militar. EI s-a pronunțat, 
totodată, pentru încetarea, cel pu
țin pentru moment, a ajutorului a- 
merican acordat Greciei.

Cutremur la Tașkent
Agenția TASS transmite că la Tașkent a fost înregistrat luni un 

cutremur de gradul 5—-6. Este a 13-a lună de cînd la Tașkent con
tinuă să aibă loc cutremure de pămînt.

Mărturii care demască
HANOI 16. — Corespondentul A- 

gerpres, Adrian Ionescu, trans
mite : La Hanoi s-a amintit că, în 
cursul ultimelor atacuri asupra 
periferiilor capitalei, aviația ame
ricană a utilizat bombe cu aer com
primat. Exemplare ale armelor fo
losite de americani în Vietnam au 
fost prezentate de către Comisia 
R. D. Vietnam pentru anchetarea 
crimelor comise de imperialiștii a- 
mericani. Intr-o expoziție au fost a- 
dunate mărturii materiale care a- 
testă folosirea în repetate rînduri. 
împotriva unor centre dens popu
late, a bombelor incendiare, cu na
palm, cu gaze toxice, cu bile sau 
umplute cu schije. Fotografii și al
te documente vorbesc despre efec
tele acestor arme. Dang Ai, repre
zentant al subcomitetului pentru 
studierea efectelor antiumane ale 
armelor americane, a declarat că 
oamenii de știință din R. D. Viet
nam, ca și cei de peste hotare, care 
s-au documentat la fața locului,

din Vietnamul de sudLuptele
SAIGON 16 (Agerpres). — in 

noaptea de luni spre marți unități 
ale forțelor patriotice sud-vietna- 
meze au acționat simultan în mai 
multe regiuni ale țării, atacînd di- 

necondiționat în cursul 
următorilor 5 ani ta
rifele vamale asupra 
produselor chimice cu 
50 la sută, Piața co
mună își va reduce 
necondiționat tarifele 
cu 20 la sută, în vi
itorii 2 ani, urmînd să 
ajungă pînă la redu
cerea de 50 la sută nu
mai atunci cînd S.U.A. 
vor renunța la „Ame
rican Selling Price". 
Jean Rey, reprezentan
tul C.E.E. la „Runda 
Kennedy", a declarat 
că în acest domeniu 
Piața comună „a obți
nut satisfacție".

După cum relatează 
comentatorul agenției 
France Presse, „trata
tivele s-au încheiat 
priritr-un acord, dar 
au creat și confuzie, 
unele probleme impor
tante dificile rămînînd 
să mai fie rezolvate".

Scăderi la bursa din New York
Bursa din New York 

a trecut luni prin noi 
„frisoane". Cursul ac
țiunilor companiilor in
dustriale au scăzut cu 
7,62 de puncte. Scăde
rile au afectat peste 
800 de companii in
dustriale, printre care 
„General Electric Com
pany", „United Air

craft Corporation", „U- 
nion Carbid Corpora
tion" etc. Comentînd 
agențiile „nervoase" ale 
bursei, ziarul „New 
York Times"
nează că aceasta este 
o reacție la „simpto- 
mele sumbre ale situa
ției economice din 
S,U.A.“. Observatorii

Ravagiile ciclonului din
Un număr de 17 persoane au fost 

ucise și peste 500 rănite ca urmare 
a unui ciclon care s-a abătut asu
pra diferitelor regiuni ale statului 
indian Uttar Pradesh — s-a anvn- 

au ajuns la concluzia că în prezent 
„S.U.A. au inclus în arsenalul răz
boiului mijloace destinate uciderii 
în masă, care sînt interzise prin 
legile internaționale". Mă refer —■ 
a spus Dang Ai — la gazele toxice, 
unele recent inventate, la bom
bele cu magneziu și fosfor.

Subcomitetul nostru — a spus re-: 
prezentantul vietnamez — a ajuns 
la concluzia că S.U.A. experimen
tează asupra noastră arme necu
noscute pînă nu de mult. Armele 
din această categorie sînt des
tinate mutilării oamenilor sur
prinși pe ogoare sau pe străzi în 
timpul raidurilor. Un exemplu con
cludent îl constituie cătunul Liam 
I.ap, asupra căruia au fost arun
cate 601 bombe explozive, 230 cu 
napalm și 7 200 mici bombe cu 
bile. Pentru fiecare colibă de paie 
au revenit deci nouă bombe explo
zive și eu napalm. Nici o rațiune 
militară, ci doar intenția de a tero
riza a determinat o astfel de acțiune 
barbară, a declarat Dang Ai.'V 

ferite obiective și puncte strate
gice americane și saigoneze. După 
cum s-a anunțat la Saigon, grupuri 
de patrioți au atacat cu obuze și 
mortiere instalațiile comandamen
tului militar american din Hue, a- 
avariindu-le parțial. Totodată, în 
mai multe regiuni sud-vietnameze 
s-au semnalat ciocniri între tru
pele americane și patrioți. Lupte 
puternice au avut loc în apropierea 
satului Chau Doc. Alte angajamen
te au. mai avut loc în apropierea lo
calității Gio Linh și în sectorul Hoi 
An, Ia aproximativ 40 -km. de Da 
Nang. In timpul luptelor, un eli
copter „UH-34". a fost doborît de 
tirul patrioților.

In acest timp, la Saigon a fost 
reluat șirul sinuciderilor ca suprem 
protest, specific religiei budiste, 
împotriva guvernului Ky. După cum 
informează agenția United Press 
International, în dimineața zilei 
de marți s-a înregistrat a 12-a vic
timă, Nguyen Thi Main o tînără 
profesoară, care si-a dat foc în a- 
propierea marii pagode Nghiem din 
centrul capitalei sud-vietnameze.

Festival internațional 
al filmului de scurt metraj

PHILADELPHIA 16 (Agerpres). 
Luni seara a avut loc la Phila
delphia, în cadrul unei serate de 
gală, inaugurarea Festivalului in
ternațional al filmelor de scurt 
metraj. Participă 30 de filme.din 
26 de țări, printre care și România.

economici americani a- 
preciază că discursul
ministrului de finanțe 
Fowler în Congres,
unde a arătat că defî- 

mențio- : citul bugetului federal 
pe anul 1968 va fi de 
trei ori mai mare da
torită cheltuielilor mi
litare crescînde, s-a 
făcut simțit și la. bur
sa newyorkeză.

India
țat oficial la Delhi. Pe de altă par
te, 20 de persoane au fost rănite, 
după ce 11 vagoane ale trenului în 
care se aflau au fost aruncate de 
pe șine de furtună...

Potrivit primelor evaluări, pagu
bele materiale provocate de ciclon 
sînt considerabile. îndeosebi în ce 
privește recoltele. Statul Uttar 
Pradesh avusese recent mult de 
suferit de pe urma secetei.
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