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CINCINALUL remarcabile
în dezbaterea

adunărilor generale

Simpozionul 
de geografie

a Carpaților
La București au inceput joi 

lucrările Simpozionului de 
geografie fizică a Carpați
lor, organizat de Institutul 
de geografie al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia

La lucrări, iau parte aca
demicieni, cadre didactice 
din ~ învățămîntul superior, 
cercetători în domeniile geo
grafiei, geofizicii și biologiei 
din țara noastră, precum și 
numeroși specialiști din An
glia, Bulgaria, Elveția, Fran
ța, Olanda, Polonia, Unga
ria si U.R.S.S.

NUMĂRUL

Joi, juriul Secției de canto a 
celui de-al V-lea Concurs in
ternațional „George Enescu", 
care a terminat audierea ti
nerilor cintăreți înscriși la pri
ma etapă eliminatorie, a anun
țat numele candidaților admiși 
la etapa a doua. Aceștia sint : 
Hristina Hadjieva (Bulgaria), 
Rodica Toma (România), Lucia 
Țibuleac (România), Niele Am- 
brazaitite (U.R.S.S.), Barbara 
Gubisch (R. D. Germană), E- 
duard Tumagianian (România), 
Viktoria Stracenska (Cehoslova
cia), Karin Eickstadt (R. D. 
Germană), Gheorghe Crăsnaru 
(România), Mihail Panghe (Ro
mânia), Elena Duma (România), 
Nadejda Vainer (U.R.S.S.), Mi- 
haela Mărăcineanu (România), 
Emil Gherman (România), Dan 
Serbac (România), Krisztina 
Laki (Ungaria), Dan Zancu (Ro
mânia). Konstantin Plujnikov 
(U.R.S.S.), Mufidc Ozquc (Tur-

cia), Rodica Mitrică (România), 
Eugenia Moldoveana (România), 
Paulette Schmidt (S.U.A.). Ei 
se vor prezenta la etapa a doua 
începind cu ziua de 13 sep
tembrie, ora 11, în sala Tea
trului Uniunii Generale a sin
dicatelor

In aceeași zi, a continuat 
competiția violoniștilor — etapa 
întîi — cu participarea urmă
torilor interpreți: 
Rainer (R. F. a 
Krzysztof Jakowicz 
Elisabeth Balmas 
Miklos Szenthelyi (Ungaria) și 
Janusz Mirynsky (Polonia)

De asemenea, juriul 
de pian a 
curenți : 
(Franța), 
(Franța), 
(U.R.S.S.), 
(Polonia) și Margaret May (Aus
tralia).

Secției 
audiat cinci noi con- 
Christiane
Claude
Dimitri
Anna

ale salariaților

LUNTREA 
DE PAPIRUS 
VA ÎNVINGE

Salariații sau reprezentanții 
acestora din fabrici și uzine, 
de pe șantierele de construcții, 
din institute de proiectări și 
cercetări dezbat în aceste zile 
în adunări generale sarcinile 
de plan pe perioada 1971—1975, 
precum și programele de mă
suri stabilite pentru asigurarea 
îndeplinirii lor. încetățenite ca 
O metodă de lucru eficientă, 
fie baza măsurilor de perfec- 
tonare a organizării, conduce

rii și planificării economiei, e- 
laborate de Conferința Națio
nală a partidului, adunările 
generale prilejuiesc o partici
pare largă, efectivă a tuturor 
Categoriilor de salariați la or
ganizarea și conducerea activi
tății productive. De această da
tă, adunările generale ale sa
lariaților sînt chemate să exa
mineze, într-un spirit de înaltă 
exigență și responsabilitate, în 
lumina indicațiilor și a sarci
nilor precizate de Congresul al 
X-lea al partidului, activitatea 
productivă privită în perspec
tiva unui întreg cincinal, să 
fundamenteze riguros fiecare 
din indicatorii de plan și să 
asigure cele mai favorabile 
condiții pentru înfăptuirea lor 
exemplară.

Prefigurate prin Directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
sarcinile viitorului plan cinci
nal au fost defalcate pe fie
care ramură industrială, cen
trală și întreprindere, au fost 
analizate amănunțit în cole
giile ministerelor, în consiliile 
de administrație și comitetele 
de direcție. Dezbaterea lor cu

întreaga masă a salariaților 
marchează o etapă deosebit 
importantă în elaborarea 
fundamentarea programului 
dezvoltare a fiecărei unități 
parte și, pe această bază, a 
conomiei noastre naționale 
ansamblul ei.

Tocmai ținînd seama de 
biectivele de importanță majo
ră ce revin tuturor colective
lor de întreprinderi și organi
zații economice, de liniile direc
toare ale dezvoltării viitoare, 
de indicațiile prețioase date de 
conducerea partidului la ulti
mele plenare ale Comitetului 
Central, socotim absolut nece
sară și pe deplin firească con
centrarea atenției participanți- 
lor la dezbateri, orientarea 
cuțiilor asupra 
jore a căror 
gură ridicarea 
tregii aotivități 
tul dinamism și eficiența spo
rită a producției' industriale. 
Ca adunările generale să-și a- 
tingă scopul, în actuala ediție a 
lor, este imperios necesar ea 
fiecare salariat să fie din timp 
și pe deplin informat asupra 
direcțiilor fundamentale de 
dezvoltare a întreprinderii, să 
cunoască amănunțit cerințele 
pe care le ridică economia na
țională în fața colectivului în 
care lucrează, structura și pro
filul producției, să fie edifi
cat asupra condițiilor concrete 
ce trebuie create pentru ca ac
tivitatea productivă să dea re
zultate maxime. Esențial este 
ca, în pregătirea și desfășura
rea adunărilor, organizațiile de
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problemelor 
soluționare 
calitativă a 
economice, înal-

partid, comitetele de direcție 
să stimuleze efectiv gîndirea 
novatoare a cadrelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni, in
diferent de locul și răspunde
rea pe care o au în organis
mul producției, să creeze o at
mosferă de lucru, de analiză 
profundă, competentă și realis
tă a posibilităților și căilor con
crete de atragere în circuitul 
productiv a 
existente.

Care sint problemele princi
pale asupra 
centrată întreaga atenție a adu
nărilor generale ale salariaților 
consacrate dezbaterii sarcinilor 
de plan pe perioada 1971—1975? 
Urmărind ca obiectiv central 

•sporirea eficienței producției, 
ridicarea nivelului calitativ al 
întregii activități economice, 
este necesar ca dezbaterile să 
fie axate, cu precădere — de
sigur, avînd în vedere speci
ficul fiecărei întreprinderi în 
parte — asupra aspectelor pri
vitoare la majorarea producției, 
prin folosirea mai bună, inten
sivă și extensivă a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, a su
prafețelor productive, ridicarea 
continuă a nivelului calitativ al 
produselor, încheierea cit mai 
operativă a contractelor de 
lungă durată cu furnizorii și 
beneficiarii interni și externi, 
sporirea livrărilor la export și 
la fondul pieței, reducerea im
porturilor de materii prime, 
materiale, utilaje, piese de 
schimb, creșterea mai accentua
tă a productivității muncii,

La E. M. Dilja un accent 
deosebit se pune pe activita
tea brigăzii de foraj condu
să de comunistul Petru Man- 
țoc. Rolul ei, acela de a des
coperi timpuri miniere ex
ploatate in trecut precum și 
numeroasele lucrări abando
nate, este realizat de oameni 
a căror pricepere se concre
tizează prin metrii liniari fo
rați in adîncurile minei de 
pe malul drept al Jiului de 
est. Astfel in primele opt luni 
ale acestui an, cei opt son
dori din brigadă, au executat 
foraje de cercetare pe o lun
gime de 1 135 m, deși inițial 
cifra planificată era de 660 
m. Ritmul susținut al aces
tui gen de forare este con
tinuat și in această lună, de
pășirile de plan situîndu-se 
la un procentaj de peste 20 
la sută.

START
PUTERNIC 

la început 
, de lună

In primele șapte zile ale 
nii septembrie colectivul zonei 
a II-a de la Exploatarea mi
nieră Vulcan a luat un start 
puternic în cursa de obținere 
a' unor rezultate de prestigiu. 
Autorii primelor succese sînt 
minerii din brigăzile conduse 
de Gheorghe lascu, loan Șinca 
și Ilie Sima. Primul, lucrîncl 
cu ortacii săi intr-un abataj 
frontql din stratul 13, blocul 
III, a dislocat din stratul de ză
cământ 1 086 tone de cărbune 
(plan 949 tone). Depășirea de 
137 tone a fost realizată dato
rită randamentului ridicat (6,41 
tone/post) in această perioadă. O 
productivitate mare au avut-o 
și minerii din brigada lui loan 
Șinca. Ei au realizat în aba
tajul cameră nr. 7, blocul III, 
stratul 3, un randament de 7,03 
tone /post (planificat 6,80 to- 
ne/post).

tuturor rezervelor

cărora trebuie con.-

(Continuare in pag a 2-a)

ANIVERSAREA CELOR 16 ANI 
fi sărbătorită altfel?nu putea

Există fapte șt întimplăn .are 
pot schimba pentru un timp, sau 
poate pentru totdeauna, ,us,ul 
firesc al vieții, al dezvoltării per
sonalității individului. Aceste eve
nimente cate ‘•e abat de la regu
lile generale ale existenței 
își lasă amprente, i 
caritatea și noblețea 
traumatizează ființa 
dezechilibrează . psihicul, 
valorile demnității umane, 
apar alunei cînd găsesc condițiile 
unei dezvoltări rapide sau lente, 
favorizate de slăbiciunea unor 
carac'ere, ușor influențabile, de 
lipsa de educație, supraveghere și 
răspundere, de o falsă înțelegere, 
a libertății de manifestare și mai 
ale. de antrenarea individului 
într-un mediu viciat.

Caracterul lor veninos este cu 
atîl mai periculos cu cît întîmpiă- 
rile despre care vorbim prind în 
vîrtejul lor ființe tinere, puțin 
formale, lipsite de experiența vie
ții, personalități slab conturate, 
caractere firave și neglijate, scă
pate de sub controlul factorilor

care realizează educația. Pe drept 
cuvînt aceste fapte sint condamnate 
pentru pericolul lor social, pentru 
caracterul otrăvitor pe care-l re
prezintă pentru individ și colec-

DE AZI OCEANUL

SECVENȚE CULTURALE (Pentru bibliote
ca personală; „Păcală argat“ 
spectacol folcloric)
Răspundem cititorilor
SPORT
Caricatura peste hotare

un viitor
pentru 

săptămîna 
viitoare

i sociale 
stigmatiztnd 

sufletească, 
interioară, 
răstoarnă 

Ele

Cum poate ajunge 
o tînără 
pe panta 

vieții dezonorante

tivitate. Nu intimplător opinia 
generală a cetățenilor face front 
comun pentru apărarea legilor mo
rale și punerea în valoare a dem
nității umane.

In contextul acestor atitudini 
înscriem și noi faptele care ur
mează Aurica B. — zisă Angelica 
— în etate de 16 ani, cu dornici-

liul în orașul Lupent, a plecat de 
acasă în ziua de 13
1969, pentru a veni la Petroșani. 
De aici, după ce a frecventat mai 
multe localuri într-o singură seara, 
împreună cu o cunoștință „Iul- 
ger", a descins în Petrila, unde a 
stat o săptămână la Teșcan Liviu 
cu care a întreținut relații intime. 
De la acesta a cunoscut rînd pe 
rînd plăcerile lui Mihai Ropotâ. 
Ioan Gall, Aurel Hada, Ladislau 
Stoica, Nicolae Hașa, Alexandru 
Firoiu, Chiriță Enache ș.a. Pe 
ultimii trei i-a „răsplătit" cu o 
boală venerica. Fiind depistată de 
organele de miliție, a fost trimisă 
în fața tribunalului.

Acestea sînt pe scurt faptele, dar 
implicațiile pe care le conțin nu 
se opresc aici. Ele sînt mult mai 
complexe și pline de semnificații. 
Spuneam la început că există fapte 
și evenimente care

Cornel

(Continuate in

decembrie

pot schimba

HOGMAN

pag. a 3-a)

UTILAJE NOI 
pornesc spre exploatări

In ultimele, sîiplămîni' o serid"de iitâldje realitate tie 
colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Uzina 
de utilaj minier Petroșani au fost trimise spre explpată- 
rile miniere din Valea Jiului sau spre cele din bazinul Mara
mureș. Trei mașini de curățat vagonete, o instalați^ de 
culbutare, 24 de transportoare tip TR-2, patru instalații de 
săpat pe verticală, iată numai cîteva din utilajele care vor 
completa arsenalul modern de atacare a noi fronturi de lu
cru. La predarea acestora in termenul stabilit prin contract 
au contribuit în mod deosebit brigăzile de turnători con
duse de Tudor Rusu și loan Șerban, modelatorul Francisc 
Gurca, strungarii Eugen Vegh și Constantin Mardare, lăcă
tușul Constantin Radu.

trebuind vor

sădesc
■ gî'lgtț- 
pădurii,

frumos, loc 
odihnă și

barajul
zi ' în

2 003

încă un 
neasemuit, 

prielnic 
relax.i-

AJUL
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A. D.

(Continuare în pag. a 4-a)

. Dacă inima șantierului 

. Valea de Pești se identi-
> fică cu cariera Pribeagu 
) și, în viitor, cu Păroasa,
> barajul înseamnă sufletul 
I șantierului, spre el conver- 
) gînd, nu numai pe cele 
) cinci drumuri care-l îm- 
) presoară ca un evantai, 
| aproape în totalitate efor- 
| turtle, priceperea, dăruirea
> și bunele intenții ale oa- 
1 menilor de aici, dar parcă
> și pădurea, brazii, îi sus-
> ține, dacă nu altfel cel 
I puțin moral, pe construc- 
l tori. Nu va fi nici o mi- 
[ nune dacă valurile viiloru-
* lui lac de acumulare vor 
) foșni, îngînîndu-se cu
* șoaptele munților din jur,
* pentru că, în trunchiul 
1 barajului, o dată cu pia- 
1 tra, constructorii
> — ce frumusețe - 
I ritul nerostit al 
1 al brazilor.

încă în fașă, 
. crește în fiecare 
. greutate cu peste 
. tone de piatră, adusă din 
. carieră, cele cinci drumuri 
. care asigură cale liberă 
. mașinilor îmbrățișîndu-l ca 
, niște mîini, alintîndti-l 
i să crească mare și 
, mos, asemeni unui 
) Frumos din poveste.
> Cele 120 000 tone

piatră „zidită" pînă acum, 
nu spun încă nimic, nu
înseamnă - nici măcar o 
pjmte între cei doi munți 
între care se va 
lacul. Soluție 
înălțarea «barajului 
pune o muncă mai 
decît migăloasa, 
mărunțită; cîndva 
trebuie adusă iar la viață, 
compactată astfel îneît

naște 
inedită, 

presu- 
mult 

piatra 
munte.

și Nicolae Tudose, buldo- 
zeriști și Dumitru Nedel- 
cu, mecanic pe vibrocom- 
presor sînt oamenii care 
simt zi de zi, ceas de 
ceas împlinirea barajului, 
specializați de acum în 
a lucra astfel, ca probele 
de calitate care se recol
tează din 30 000 în 30 000 
mc să certifice. calitatea 
superioară a lucrării. De

pură, vatra barajului, pen
tru ca betoanele ce se 
vor turna pentru spriji
nirea paramentului să aibă 
temelii solide. Rîul, as
cultător se scurge acum 
printr-o conductă, pe sub 
baraj, lasînd astfel oa
menilor, constructorilor de 
aici, posibilitatea de a-și 
vedea de treabă în liniș
te, rușinat parcă de ce

AA
a 

părintele 
și compac- 
multiplelor 
va fi su- 
așează în

să recapete trăinicia 
ceea ce a fost 
ei, stînca dură 
tă, rezistentă 
cazne la care 
pusă. Piatra se
straturi de un metru, ni
velarea ei, după ce a fost 
descărcată din mașini, fă-, 
cîndu-se cu buldozerul, 
după care se compactează 
pînă la o densitate de 2,1 
tonefmc cu ajutorul unui 
vibrocompresor de 8,3 
tone. Gheorghe Paraschiv

fapt altfel nici nu se 
poate, trăinicia barajului, 
colos de peste 1,3 milioa
ne tone greutate, înalt de 
36 metri, lung de 186 me
tri și cu o lățime de 7 
metri, fiind o necesitate 
mai mult decît importantă.

In amonte, la întrecere 
parcă cu șoferii și buldo- 
zeriștii, minerii Andrei 
T aranciuc, Constantin
Bărboi și Constantin Abă- 
luță, împreună cu ortacii 
lor, trag tare să decoper- 
teze pînă la stînca

le-a făcut în primăvară, 
cînd, dintr-o minusculă 
șopîrlă, s-a împlinit în
tr-o dihanie antedeluvia- 
nă. La baraj, fiecare pia
tră înseamnă o temelie, 
fiecare operație înseamnă 
înainte de toate precizie, 
orice amănunt 
făcut ca la carte. Jumătă
țile de măsură n-au ce 
căuta în activitatea con
structorilor de la Valea 
de Pești, activitate coor
donată și supravegheată 
cu dăruire de către ingi-

nerii Mihai Neferu, șeful 
lotului baraj. Emil Bre- 
descu și Costa-Foru loan, 
veniți aici, la Valea de 
Pești, de pe băncile fa
cultății, barajul fiind pen
tru ei examenul maturită
ții profesionale, o împlini
re de necontestat a tine
reții, a dăruirii profesio
nale.

Astăzi încă, un neavizat 
nu-și poate imagina ceea 
ce va fi la Valea 
Pești peste cîțiva 
Deocamdată, se simte 
toată plinătatea ritmului 
intens al muncii construc
torilor, pentru care truda 
fiecărei zile înseamnă 
încă o piatră pusă la te
melia viitorului baraj, care 
pentru Valea Jiului în
seamnă belșug de apă 
potabilă și industrială, tai 
prin complexul lucrărilor 
care se fac aici, 
punct turistic 
de 
de 
re. Asta cînd apele piritt- 
lui Valea de Pești 
crește scăldind voluptuoa>e 
trupurile munților prin
tre care s-au strecurat 
neputincioase, nebăgate în 
seamă atâta amar 
vreme.

R. BRÂDEANU

| ( illRU IIOWHH

uzbecă

tmara
I 
I 
I

Bătrinul uzbec, cu tradi
ționala „tiubeteică" în creș
tetul capului, mîngiia cu 
duioșie contrafortul zidului 
care înconjoară minuscula 
curte din fața casei sale:
„Aceste ziduri au rezistat I 
marelui cutremur.

Ne aflăm in „orașul vechi" I 
al Tașkentului, cum spun L 
localnicii, un cartier de un f 
farmec exotic, cu străzi în- ti

guste și întortocheate, cu ca
se vopsite în galben, fără 
geamuri spre stradă. Inter
locutorul nostru evocă, ca un 
eveniment major în istoria 
multimilenară a localității, 
pute. a. -a mișcare seismică ce 
s-a produs la 26 aprilie 1966 
în regiunea Tașkentului. Cu
tremurul, cu epicentrul, chiar 
în mijlocul orașului, a dis
trus numeroase edificii so- 
cial-culturale, a avariat mo
numente arhitectonice și a 
lăsat fără adăpost peste 
10 000 de locuitori. „După' 
primul cutremur, ni se rela
tează, au urmat multe altele. 
Timp de un an pământul s-a 
scuturat de peste 1000 de 
ori".

Cuvintele bătrînului sună 
ca o poveste din „1001 de 
nopți", ca o născocire des
pre evenimente care nu au 
avut loc niciodată, deoarece 
azi orașul nu dezvăluie vi
zitatorului aproape nici o ur
mă a acestor zile dramatice. 
Bulevardele largi cu clădiri 
moderne, parcurile cu bazine 
în care strălucește o apă al
băstrie, limpede, șirurile 
lungi de arbori care adăpos
tesc împotriva soarelui torid,

I
I
I

I
I 
I
I

i 
i 
i
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Producția globală 11000 lei fonduri fixe

UN INDICATOR de care trebuie
sa se țină permanent seama

1NTERVIU CU TOV. IOS1F BÎRSAN, DIRECTOR 
FINANCIAR-CONTABIL AL CENTRALEI 

CĂRBUNELUI PETROȘANI

faptul că peste 30 la sută din veni-Cunoscând
lu! național este rezervat fondului de acumulări, 
creșterii potențialului economic al țării, asigu
rat în primul rînd prin realizarea unui vast 
ș» susținut program de investiții, creșterea efi
cienței acestora prezintă o importanță deose
bită care incumbă răspunderi sporite atît or
ganizațiilor de construcții-montaj cît Și celor
lalți factori ce concură ia realizarea investi- 
țfilo’’. . . .

Importanța realizării unui grad cit mat înalt 
a eficienței investițiilor apare cu atît mai e- 
videntă cu cît volumul acestora marchează 
în concordanță cu necesitățile obiective ale dez
voltării țării noastre — o evoluție rapid ascen
dentă-

Creșterea complexă a eficienței economice a 
investițiilor impune intrarea la timp m cir
cuitul economic a noilor capacități de produc
ție într-o perioadă de timp cît mai redusă, și, 
bineînțeles, obținerea unor indicatori tehnico- 
econorinci superiori inclusiv recuperarea fon
durilor investite. In acest context urmărirea sis
tematică, competentă, a indicatorului producției 
globale/1 000 lei fonduri fixe apare cu atît mai 
importantă, analizele periodice, bine documen
tate fiind mai mult decît necesare.

— Vă rugăm să definiți indicatorul : producție 
globală/1 000 lei fonduri fixe,

— Indicatorul producției globale pe 1 000 lei 
fonduri fixe relevă modul în care influențează 
mijloacele fixe noi, puse în funcție, asupra 
creșterii producției globale și a eficienței eco
nomice. Aceasta înseamnă că eficiența investi
țiilor. în fiecare unitate economică, trebuie să 
fie analizată și din acest punct de vedere, ur- 
mărindu-se modul în care investițiile 
țează creșterea producției.

Pentru ca arest indicator să aibă o 
cît mai mare, trebuie analizate cu simț 
pundere toate cheltuielile făcute pentru noile 
investiții astfel ca ele să aibă un caracter cît 
mai productiv, să aibă la bază proiecte bine 
gîndite, cu soluții dintre cele mai puțin costisi
toare, utilajele puse în funcție în procesul de 
producție să fie la nivelul tehnicii mondiale. De 
asemenea, durata de realizare a investițiilor tre
buie să fie cît mai scurtă, astfel îneît cheltuie
lile de regie să afecteze cît mai puțin costul 
lucrărilor de investiții, lucrări care trebuie să 
atingă parametrii proiectați la o dată cît mai 
apropiată de darea .lor în funcțiune. In aceeași 
ordine de idei se impune ca lucrările executate 
să fie de calitate cît mai bună, care să asigure 
o durată de funcționare îndelungată, adică să 
prodti' -i cît mai mult.

— Cum se reflectă acest indicator în industria 
minieră ?

— Spre deosebire de alte ramuri de activi
tate, indicatorul producției globale pe 1000 lei 
investiție, în industria minieră este influențat 
negativ de faptul că, la noi, în afară de in
vestițiile care se execută pentru creșterea capa
cității de producție, se realizează și lucrări pen
tru menținerea în funcțiune a acestor capacități, 
In alte ramuri de activitate, investițiile sînt 
destinate în cea mai mare parte în scopul creș
terii capacităților de producție, avînd drept 
consecință creșterea aproape în aceeași măsură 
a- producției, respectiv, a producției globale.

In minerit, așa cum am arătat anterior, vo
lumul producției globale n-a crescut propor-

influen-

Valoare 
de răs-

cu volumul investițiilor efectuate. Ast- 
unitățile Centralei cărbunelui din Valea 
în 1970, deși producția globală a cres- 
30 la sută față de anul 1900, totuși, in-

ționai 
fel, la 
Jiului 
cut cu 
dicatorul producției globale pe 1000 lei fonduri 
fixe a scăzut cu 2 la sută, deoarece volumul 
fondurilor fixe a crescut și el în această peri
oadă cu 32 la sută. Această neconcordanță se 
datorește și faptului că unele exploatări minie
re noi — E. M. Paroșeni, E. M. Dilja, E. M. 
Bărbăteni — n-au atins capacitățile de produc
ție proiectate cu toate că unele mijloace fixe, 
deja puse în funcțiune, au fost proiectate pen
tru capacitatea maximă.

— Ce pîrghii trebuie acționate pentru îmbu
nătățirea acestui indicator la minele din Va
lea Jiului ?

— In primul rînd unitatea noastră de proiec
tare trebuie să manifeste o grijă deosebită la 
întocmirea S.T.E, privind dezvoltarea în viitor 
a minelor, astfel îneît cu minimum de inves
tiții să sc realizeze capacități de producție ma
xime. evitîndu-se pe cît posibil investițiile ne
productive, gigantismele, aplicarea unor soluții 
neecononticoase de sistematizare a suprafețelor.

In aceeași ordine de idei, analiza acestor 
S.T.E.-uri în consiliile de avizare trebuie să se 
facă cu mai multă exigență, urmărindu-se în
tre altele oportunitatea și eficiența investiției 
și sub aspectul acestui indicator.

La executarea lucrărilor de investiții în con
tinuare, trebuie să se aibă în vedere realizarea 
în primul rînd a lucrărilor care pot să producă 
și să se renunțe la execuții de lucrări pre
mature care, după terminare, așteaptă ani la 
rînd pînă cînd întregul complex este da‘t în 
funcțiune. De asemenea, sc impune o eșalonare 
cît mai judicioasă a executării investițiilor ast
fel ca în momentul punerii lor în funcție ele 
să producă. Considerăm de asemenea, ca o 
necesitate de care trebuie să se țină in perma
nență seama, grija deosebită pentru folosirea 
intensivă și extensivă a utilajelor din dotare 
precum și întreținerea lor, astfel ca ele să ser
vească un ciclu cît mai îndelungat, cu maxi
mum de eficiență în procesul de producție. 
Vorbind de mecanizarea în subteran, proces 
în continuă dezvoltare la minele Văii Jiului, se 
impune adoptarea în acest sens a unor soluții 
tehnice și de organizare 
tajoase caijc să asigure 
ment, respectiv sporirea 
dotării a producției și
Spun aceasta deoarece în ultimul timp se re
marcă faptul că din cauza lipsei de efective, 
unele locuri de muncă sînt insuficient plasate 
fapt ce impietează asupra folosirii necorespun- 
zătoP'C -I ’'-'ăților de producție.

— In concluzie .
— Se impune atît din partea consiliului de 

administrație al Centralei cărbunelui cît și din 
partea comitetelor de direcție a minelor să pună 
un accent deosebit pe îmbunătățirea eficienței 
fondurilor fixe din dotare, să urmărească în 
permanență, cu discernămînt ridicarea conti
nuă a acestui indicator astfel îneît fiecare leu 
investit să aducă un spor cît mai mare în creș
terea producției de cărbune respectiv a eficien
ței economice.

dintre cele mai avan- 
maximum de randa- 

substanțială la nivelul 
productivității muncii.

Interviu consemnat de
S. RADU

Un grup de mineri diijem la ieșirea din șut Foto : Ion LICIU

In centrul atenției
la E. M. DÎLJA

Pregătirea
unor noi
capacitâți

de producție
In subteranul

minei Aninoasa

PRIMA
COMBINA

DE MARE
RANDAMENT

După o serie de încercări 
executate la suprafață, ieri, 10 
septembrie, în schimbul 
combina 2 K-Î2 a fost 
în subteran, urmînd ca 
septembrie, să înceapă 
blarea ei în abatajul 
nr. 3 unde lucrează brigada de 
mineri condusă de Ilie Nicolae.

In vederea bunei funcționări 
a noii mașini, timp de cîteva 
zile mecanicul șef al zonei I, 
ing. Ștefan Kuron, ajutat de 
maistrul principal mecanic, Du
mitru Florea, au instruit pe 
trei din cei mai buni lăcătuși 
ai zonei:-loan Ilolfescu, Vasile 
Ilăran și Petru Văleanu. In1
urma unui examen de verificare), 
țrentru priceperea cu care «Mp
cunoscut și ndnuit combina, cei, 
trei lăcătuși au obținut califica,-., 
tivul „foarte bine" și au fost 
numiți șefi combainieri. In acest 
fel a fost rezolvată problema 
mecanizatorilor mineri. In ziua 
de 13 septembrie, la ora 6, 
combina 2 K-52 va „tăia" pri
mele tone de cărbune din fron
talul condus de minerul Ilie 
Nicolae, eveniment de seamă în 
viața de producție a minei Ani- 
noasa.

I, 
colmrîta 
azi, 11 

asam- 
fronlal

supnsă 
menite 
capaci- 
faptul 

a con
ta ior

transversale s-a început 
galeriei principale dii ce

de transport. In ptezent 
ultimă lucrare minieră este 
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Redeschisă cu cișiva 
urmă, E M. Dilja a lost 
unor ttansiorinâri continue, 
să contribuie ia creșterea 
lății de producție. însuși 
că această unitate minieră 
stituit o revenire asupra
lucrări vechi executate după prin
cipiile economiei capitaliste, ace
lea ale obținerii unor profituri 
mari cu minimum de cheltuirii, a 
adus în fața minerilor de astăzi 
probleme de o dificultate sporită. 
Rambleierea puțurilor, inundarea . 
galeriilor, toate menite să „aștear
nă liniștea" mulți ani asupra stra
ielor de cărbuni din aceasta zonă 
a bazinului minier al Petroșaniului, 
a solicitat la maximum priceperea 
și hărnicia acelora care în 1961 
au început primele pregătiri pentru 
redeschiderea minei Dîlja.

Dar de atunci au trecut nouă 
ani. In 1965, primele tone de căr
bune au văzut lumina zilei, iar 
peste numai doi ani, exploatarea 
minieră de pe malul drept al 
Jiului de est devine o unitate de 
sine stătătoare. Zi de zi, sute de 
vagonete aduc din adîncuri rodul 
hărniciei unor mineri 
și pricepuți. Desigur nici 
nu se .poate încă scoale 
diamant negru la nivelul 
ției proiectate, 
lucrărilor de investiții 
fhi-dere a noi zone 
jiilui constituie o serioasă" garanție 
b succeselor viitoare.

încă din anul 1968 au fo>t în- 
jeepute lucrările pentru străpunge' 
"rea adîncuriior pînă la orizontul 

400. Aici straiul de cărbune cu
prinde grosimi apreciabile, capa
bile să asigure o capacitate 
exploatare incomparabilă cu 
actuală. Pentru a se ajunge 
acest „depozit" de cărbune a fost 
săpat în blocul doi un plan încli
nat. In continuarea acestuia s-a 
pornit cu galeria transversală de 
la orizontul 400 și circuitul pu
țului orb tir, 4. După executarea

destoinici 
astăzi 

prețiosul 
exrrac- 

dar continuarea 
i — de des- 
ale zăcămîn-

de
cea

la

jderiâ 
săparea 
ț tonale 
această 
executată pe o porțiune de 
metri. In același timp a fost în
cepută și săparea puțului orb de 
la orizontul 440 spre orizonturile 
inferioare. Cota acestuia din urmă 
a ajuns la 290 m. Spre deosebire 
de lucrările anterioare de investi
ții, ultimele sînt realizate în 
dițiile unui zăcământ încă 
ploatat. După cum am fost 
mâți de inginerul Dumitru 
gomir de la sectorul investiții, în 
ultima perioadă de timp, brigăzile 
angajate în pregătirea noilor fron
turi de lucru de la orizontul 40C 
depun eforturi sporite pentru reali
zarea în termenul cel mai scurt 
posibil a unor literari de o deo
sebită importanță. Se evidențiază 
în mod special brigada condusă 
de Gheorghe Grigoroaie. La exe
cutarea în bune condițiepi a să
pării galeriilor și a puțului, o im
portanță deosebită o are organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, folosirea unor utilaje mo
derne pentru avansări rapide. După 
executarea pușcării, sterilul este 
evacuat din front cu ajutorul unot 
mașini de încărcat electrice. Bate
rea satirilor de pușcare este exe
cutată cu ajutorul unor perfora
toare care reduc în mod conside
rabil timpul de străpungere a stra- 
telor subterane. La puț, încărca
rea se face cu ajutorul grei ferului, 
iar pentru obținerea unei presiuni 
normale de lucru la rampa superi
oară a puțului funcționează un 
recomprimator. Tot pentru deschi
derea acestui orizont 4C0, în blocul 
I, s-a săpat un plan înclinat 
baza căruia a fost executată 
galerie transversală de 
între puțul auxiliar 1 și 
direcțională principală de 
sport.

O altă problemă care 
în centrul atenției sectorului

con- 
necx- 
infoi-
Dra-

la 
o 

legătură 
galeria 

tran-

află 
de

investiții de la E. M. Dilja este 
amenajarea puțului principal in 
vederea echipării lui cu schipuri 
pentru extracția de cărbune de la 
orizontul 440 la suprafață. In acest 
scop au și fost montate instalațiile 
dozatoare, lanțul compensator, gu
rile de siloz 
transportoare, 
fost căptușit 
vigoare.

După cîte 
existeine au determinat exploatarea 
zăcământului la mina 
nă în abataje cameră, 
oră se continua acest gen de ex
tragere a zăcămîntului duorită 
existenței în blocurile actuale a 
unor felii sub lucrările mai vechi. 
In momentul în care se va trece 
la orizontul 400, alături de abata
jele cameră vom întâlni la Dîlja 
și abataje frontale cu un singur 
preabataj pe culcuș. In mod sigur, 
în acele condiții, capacitatea de 
producție a minei va putea spori 
considerabil datorită grosimii soa
țelor, posibilității introducerii uiKjr 
utilaje cu un înalt grad de tehni
citate (combine, susținere 
zată). In acest fel producția 
tuală a minei de 1 600 
poate fi sporită la 
în 1971 și la peste J COD 
în anul 1975.

Despre atenția pe care o 
conducerea exploatării în 
și aceea a sectorului de investiții 
în mod special acestor lu-răii,
ne-a vorbit ing. Dumitru Drae»»- 
mir. „Eforturile cadrelor tehnice
de la mina noastră sînt îndreptate 
asupra lucrărilor de pregătire a 
unor noi fronturi de lucru, capa
bile să situeze imitarea în care

și cele două i 
Silozul tampon 

conform normelor in

se știe,

benzi
i a

condițiile

petroșaiiea-
La aieastă

1 800

meca ut- 
ac- 

tone/zi 
tone/zi 
ione/zi

acordă 
general,

muncim ;
ternice din bazinul Văii 
Noi, cei de la investiții, ne 
păm de problemele complexe 
care le ridică deschiderea 
orizonturi. Sperăm să ne 
cu bine de dificila misiune 
o avem. Sîntem conștienți 
rezultatul muncii noastre 
succesele viitoare ale minei. Aju
torul continuu al conducerii 
C.C.P. și al Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei ne este de un 
real folos. Pasiunea cu care lucrea
ză minerii din brigăzile noastre 
este, cred eu, destul de elocventă. 
Oameni ca Iosif Molnar, Constan
tin Sciitaru, maistrul principal Ni- 
colae Novac, contribuie la rezul
tatele pe care le olrțtnem lună de 
lună".

Smt lăudabile într-adevăr e- 
fonurile minerilor de la această 
exploatare carboniferă, care se 
numește Dilja. și își trăiește de 
aproape lin deceniu a doua viață, 
încetul cu încetul urmele exploa
tării haotice a capitaliștilor d'spar 
datorită hărniciei colectivului mi
nei. In curînd, capacitatea de pro
ducție a minei va spori considera
bil. ttrmînd ca zilnic, mii de 'one 
din diamantul negru ascuns îu 
straiele milenare ale adîncuriior 

furnale.

alături de cele mai pu- 
jiultii.

o, II- 
pe 

de noi 
achităm 
pe care 
ca de 
depind

srratrie milenare 
sa pornească sort 
iii. termocentrale.

Pregătirea noilor 
lucru, niob’cmă- aflată de 
mult lirm în cen'-’d atenției con
ducerii V M IU1'.' ■țarantf.vM 

rapidă a fluxului pro- 
a minei de ta marginea 
Petroșani.

er-sterea 
ducător 
orașului

ntela-

fronturi de 
mai

Nicolae LOBONT
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(Urmare din pag 1)

cauza întreține- 
a mașinilor și a 
măsură și con- 

insuficiente cali-a

realizarea Ia timp a noilor in
vestiții și diminuarea costului 
lor, reducerea cheltuielilor de 
producție și circulație, scurta
rea duratei de valorificare a 
cercetărilor etc.

Nu sînt necesare prea multe 
argumente spre a demonstra cît 
este de important să se ana
lizeze cu întreaga exigență, în 
spiritul înaltei răspunderi mun
citorești, posibilitățile largi e- 
xistente practic în fiecare în
treprindere pentru folosirea 
deplină a capacităților de pro
ducție ale mașinilor și utilaje
lor, a întregului potențial teh
nic productiv. Tn acest sens, 
exploatarea îngrijită. întreține
rea Și repararea în cele mai 
bune condiții a fiecărui utilaj 
au o însemnătate primordială. 
Trebuie să se desprindă toate 
învățămintele din experiența de 
pînă acum, cînd, într-o serie 
de întreprinderi. în special din 
industria chimică, industria 
construcțiilor de mașini și me
talurgică. din 
rii neglijente 
aparaturii de 
trol, a unei 
licări a personalului de deser
vire, au apărut numeroase în
treruperi accidentale soldate cu 
pierderi efective de capacități 
și de producție. Este necesar, 
deci, ca în adunările generale 
ale salariaților să se precizeze 
cu claritate măsurile ce se im
pun pentru a se asigura, în a- 
cest an și în anii viitorului 
plan cincinal, un regim rigu
ros de întreținere și exploatare 
a fiecărei mașini, un stoc satis
făcător de piese de schimb un 
program științific de organiza
re a reparațiilor capitale.

La Congresul al X-lea al 
P.C.R. s-a subliniat că ridica
rea calității produselor, realiza
rea de sortimente cu caracte
ristici tehnice și 
superioare trebuie 
o preocupare de 
una din sarcinile 
mare însemnătate 
lor din industria noastră socia
listă. Avînd în vedere că ridi
carea calității produselor capă
tă semnificații deosebite, 

funcționale 
să constituie 
prim ordin, 
de cca mai 
a colective-

prezentînd o condiție esențială 
a creșterii eficienței activității 
economice, în dezbateri trebuie 
să se examineze în mod crea
tor măsurile ce se impun în 
vederea înnoirii și modernizării 
producției prin asimilarea de 
noi sortimente și reproieetarea 
celor existente, creșterii răs-

< N C I N A L U L

adunărilor generale
ale salariaților

punderii tuturor salariaților, 
de la ultimul muncitor pînă la 
directorul întreprinderii, pentru 
obținerea unei producții com
petitive. capabile să cucerească 
și să mențină prestigiul mărcii 
fabricii pe piața internă și ex
ternă.

Practica de pînă acum a do
vedit că nu pot fi concepute o 
producție ritmică și un înalt 
randament în valorificarea po
tențialului tehnic și uman din 
întreprinderi fără asigurarea li
nei riguroase activități tehni- 
co-organizatorice. De aceea, a- 
nalizind cu răspundere sarcini
le planului cincinal, adunările 
generale ale salariaților trebuie 
să acorde o deosebită impor
tanță precizării modalităților de 

intensificare a acțiunii de în
cheiere a contractelor econo
mice, atît pentru 1971, cît și a 
contractelor de lungă durată, 
privind mai ales aproviziona
rea cli materii prime, mașini, 
utilaje și instalații cu ciclu 
lung de fabricație, ca și des
facerea produselor, lărgirea co

operării în producție,
O atenție aparte se cuvine 

acordată in adunările generale 
ale salariaților pregătirii pro
gramului de investiții pentru 
perioada 1971—1975, în sensul 
ca noile obiective și capacități 
să fie in mod rațional funda
mentate, să aibă o deplină jus
tificare economică. Din analiza 
care se va face activității de 
investiții nu trebuie să lipseas
că asigurarea din timp a do
cumentațiilor, a contractelor 
pentru echipamentele tehnolo
gice. a forței de muncă, crea
rea condițiilor propice în ve
derea punerii în funcțiune la 
termen a obiectivelor și capa
cităților planificate.

In lumina acestor importan

*

te sarcini trebuie apreciate și 
eficiența, finalitatea dezbateri
lor, concretizate în contribu
ția pe care o vor aduce Adu
nările generale ale salariați
lor la identificarea și fructifi
carea operativă a rezervelor 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan în fiecare e-

■asigurarea unui înalt 
întregii noastre eco-

dezbaterilor va fi,

tapă, pentru îmbunătățirea in
dicatorilor, a activității produc
tive pe întregul cincinal, spre 
mărirea aportului fiecărei U- 
nități în 
dinamism 
nomii.

Reușita 
desigur, cu atît mai mare cu 
cît vor fi eliminate definitiv 
tendințele de formalism, de su
perficialitate ce s-au manifestat 
adeseori în edițiile precedente, 
atît în pregătirea cît și în des
fășurarea adunărilor generale. 
Nu peste tot, pină acum, insti
tuția adunărilor generale a 
funcționat cu aceeași vigoare 
și eficacitate pentru soluționa
rea problemelor esențiale ale 
producției, nu s-a renunțat cu 

desăvîrșire la caracterul festi- 
vist. strict bilanțier. eiudindu
se analiza responsabilă a re
surselor proprii, a cauzelor 
neajunsurilor ce persistă în a- 
numrte sectoare și comparti
mente. Nu de puține" ari, în a- 
dunările generale au lipsit po
ziția, punctul de vedere clar, 

competent al oomitetutai de 
direcție în probleme de interes 
general pentru producție, nu 
s-au. jalonat cu precizie direc
țiile principale de urmat pen
tru înfăptuirea integrală a sar
cinilor din planul de stat. Este 
sigur că numai prin crearea ți
nui cadru propice de desfășu
rare a dezbaterilor, prin stimu
larea intervențiilor analitice, 
constructive, a spiritului critic 
și autocritic, adunările gene
rale ale salariaților vor putea 
să realizeze unirea tuturor for
țelor colectivului, a tuturor e- 
nergiilor și valorilor umane din 
întreprinderi în ridicarea ca
litativă a activității productive.

Ministerele și instituțiile cen
trale, unitățile cu statut de cen- 

tr-ală poartă întreaga răspunde
re pentru organizarea dezbate
rii sarcinilor de plan, pentru 
îndrumarea și sprijinul concret 
în rezolvarea neîntîrziată .a’ 
protolemetor ce Se ridică. In 
acest scop, prezența în intre- 
prinderi, cu prilejul adunărilor 
generale ale salariaților. u ca
drelor- cu munci do răspundere 
din ministere, din noile orga
nisme economice va trebui să 
aibă un caracter de lucru, să se 
facă simțită nemijlocit în în
treaga activitate depusă pen- 
ti u descoperirea și punerea în 
valoare a rezervelor interne, 
în stabilirea celor mai eficace 
măsuri tehnice și organizatori
ce pentru fundamentarea sarci
nilor viitorului plan cincinal, 
în finalizarea cu maximă o- 
perativitate a propunerilor si 
sugestiilor făcute de salariați.

Acțiunea de dezbatere a sar
cinilor de plan ale cincinalului 
1971—1975 va fi condusă și co
ordonată de comitetele județe
ne, municipale și orășenești de 
partid, care vor asigura con
trolul și îndrumarea corespun
zătoare în toate etapele de des
fășurare a acțiunii. Organiza
țiile de partid din întreprin
deri au datoria să se preocupe 
îndeaproape de pregătirea adu
nărilor, de mobilizarea .comu
niștilor și a celorlalți oameni 
ai muncii la -elaborarea măsu
rilor de îmbunătățire d pla
nului în toate secțiunile sale. 
Ia perfecționarea continuă a 
activității productive.

Avînd în vedere experiența 
acumulată în edițiile preceden
te, seriozitatea Și profunzimea 
cu care au fost în general pre
gătite. adunările generale ale 
salariaților vor marca, cu si
guranță. un plus de exigență 
în soluționarea problemelor 
complexe și majore ale sarci
nilor -de plan, pe perioada 1971 
—1975. constituind totodată un 
bun prilej de afirmare entu
ziastă a hotărârii ferme a tu
turor oamenilor muncii de a 
face totul pentru înfăptuirea 
programului de înflorire a Ro
mâniei socialiste 
Congresul 
dului.

(Articol 
„Scînteia"

elaborat de 
ai X-tea al parti-

reprodus din ziarul 
nr. 8 542).

Gol sub picioare
Miilea V de 
a făcut pa-

de 
de 

făcut 
asta 

atunci 
sub

.Minerul loan' N. 
la mina Lonea nu 
rașutism în viața lui. Dacă ar 
fi știut ce i se va înthnpla ar 
fi învățat cu siguranță acest 
sport al curajului, șt ar fi luat 
parașuta cu el în subteran, in- 
tegrînd-o în echipamentul 
protecție individual alături 
cască, mască etc. Nu a 
așa ceva și din pricina 
a căzut ca un pietroi 
cînd s-a trezit cu golul 
picioare. Cobora pe contrasuito- 
rul de la abatajul cameră nr. 
33, din raionul IV al minei, 
pentru a opri transportorul di
recțional care făcuse carambol.

Peste proprate puteri
e un nume 
nici un halte-

I Dumitru Vulpe 
’ ce nu amintește de
’ rofil cu renume. Pentru că nu
> este sportiv, ci însoțitor de tren
’ la mina Rărbăteni. Totuși, 
’ într-una din zile, a încercat să
‘ ridice o greutate ce depășea cu
’ mult propriile puteri. Și așa, 
’ cum se întîmplă de obicei în 
’ acest caz cu halterofilii, lertta- 
’ tiva sa de a „smulge" a eșuat,
> cu urmări neplăcute pentru el. 
I însoțea într-una din zile un 
1 „țug" pe galeria direcțională
• orizontul 793 din raionul II al
• noii mine. La un moment dat, 
l_ unul din vagonelele (încărcate
• cu Mtari de beton) din tren
• a deraiat de pe linie. Normal,
• conform prevederilor normelor 
’ de siguranță, ar fi trebuit
“ vagonetul 
' parcat de

ca 
sa fie mai întii des- 
conținiit și numai

totuși s-ar putea...
...menține în incinta tinerei 

Exploatări miniere Livezeni mai 
multă ordine. Probabil vor exis
ta „avortați" ai neglijenței. Scu
zele de genul acelora cu „ce 
vrei, dom’le, aici e încă șantier" 
nu pol fi acceptate. O dată te 
ai intrat în incinta minei, dai 
cu ochii de o serie de obiecte 
metalice, pe jumătate îngropate

calce 
sim- 
care

Cînd a întins piciorul să 
pe ultima spiță a scării, a 
(it acea senzație „tare" pe 
o are cineva care se aruncă în 
gol dintr-un avion. Spița cedase 
sub greutatea lui, trezindu-se 
în următoarele fracțiuni de se
cundă făcut grămadă (și cu 
piciorul luxat) la cîțiva metri 
mai jos pe vatra direcționalului.

Acea buclucașă spiță de sca
ră, de cît să se fi rupt, nu ar 
fi făcut mai bine să sară în 
ochii maiștrilor care au trecut 
zilnic prin locul cu pricina dar 
nu au verificat starea secției de 
circulație, a scării, din suitor ?

după aceea să se procedeze la < 
repunerea lui pe linie, bineîn- I. 
țeles folosimlu-se pentru aceasta <. 
mijloace adecvate : papuci de 1 j 
deraiere, pălugi. Dumitru Vulpe. 1 , 
socotindu-se, probabil, mai . \
șiret de cît alții, a ignorat aces- \ 
te reguli elementare încercînd ') 
să ridice vagonetul plin deraiat , 
de două roți, folosind în ace i > 
scop niște contragreutăți, opin- ', 
tindu-se cu spatele în vagonet > 
și dirijîndu-l spre linia ferată / 
Numai ca vagonetul cu pricim 
nu s-a comportat așa cum se „ 
crede, ci a deraiat și de cele- C 
alte două roți, iar din cauza C 
zguduirii un bolțar de pe el a ( 
căzut în spatele lui Vulpe și C 
de aici pe picior accidcntîndu-l. C 
Vorba proverbului: „unde nu-i \ 
cap, vai de picioare" v

B. 1.

in „groapa nepăsării", tamburi ' , 
de lemn care cu puțin timp in ', 
urmă au fost suporți pentru ca- ', 
blu, anvelope de cauciuc, roabe \ 
degradate, cîrlige de macara, ce > 
așteaptă, să fie și ele ridicate de t • 
cineva, să fie așezate in locuri l 
special amenajate sau cel puțin *, 
transportate la I.C.M. . I

I
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SECVENȚE CULTURALE ® SECVENȚE CULTURALE

„Păcală
argat“

Duminică, la ora 19, în sala 
Casei de cultură din Petro
șani va avea loc premiera 
piesei de esență folclorică 
„Păcală argat" de Petru Dul- 
fu. In spectacol sint antre- 

i nați soliști de muzică popu
lară și membri ai formației 
de teatru. Piesa este regizată 
de Geo Bucur, sub conduce
rea muzicală a profesorului 
Gheorghe Popa și va fi pre
zentată la apropiatul concurs 
bienal de teatru „I. L. Cara- 
giale".

Televiziune
VINERI 11 SEPTEMBRIE ■ H ■■■»■■ ■■»■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■!!■■■

PENTRU BIBLIOTECA PERSONALA
• JULIEN GRACQ, Țărmul Syrtelor, Ed. 

Univers,
Apărut în colecția „Romanul secolului XX“, 

volumul este romanul unei agonii, agonia somp
tuoasă a unei vechi cetăți. „Țărmul Syrtelor" 
este un lung poem al limbii franceze, constituie 
o excepțională reușită a unui romancier-poet, 
care a fost încununată cu premiul Goncourt al 
anului 1951.
• MLADEN OLJACA, Rugăciune pentru fra

ții mei. Ed. Meridiane.
Este unul dintre tinerii reprezentanți ai 

zei tinere iugoslave ale cărui cărți au fost
duse în marile limbi de circulație ale lumii.
• SIEGFRIED LENZ, Epava. Ed. Meridiane.
Un volum de povestiri captivante prin însăși 

natura aventurilor, peisajelor exotice din lumea 
polară sau din jungla africană. Este o poezie 
frustă și sălbatică a naturii aspre, o propen
siune spre surprinderea situațiilor tragice, a 
sensibilității în fața durității. Pentru calitățile 
filmice ale acestor povestiri și pentru asprimea 
luptei omului cu elementele naturii și cu fia
rele,

18,00

18,20 Constructorul
Pronosticul nostruLupeni a cîștigat 

„Cupa Vâii Jiului 
la fotbal

la concursul PronosportSiegfried Lenz este cel mai reprezentativ scri
itor german.
• ALEXANDRU ROSETTI, Note din Grecia. 

Diverse, Cartea albă, B.p.t.
George Călinescu surprindea, în Istoria lite

raturii române, trăsăturile lui Alexandru Ro- 
setti de filolog și erudit, dar înzestrat și cu 
harul literar. Acest volum cuprinde amintiri 
despre oameni reprezentativi ai literelor româ
nești și revelatoare impresii din călătoriile sale 
în Grecia.
• MIHAI EMINESCU, Geniul pustiu, Ed. 

Eminescu.
O reeditare a singurului roman al lui Emi

nescu, concludent pentru structura romantică a 
poetului nostru național.
• GIOVANNI BOCCACCIO, Decameronul, 

Ed. Cartea Românească.
In traducerea lui Etta Boeriu 

ediție a „Decameronului", carte

H

19,00
nr, 37 din 13 septembrie 1970

— Rapid
— Steagul roșu
— U. T. Arad
— Steaua
— Politehnica Iași
— C.F.R. Cluj
— „U“ Craiova
— Dinamo Bacău
— A.S.A. Tg. Mureș
— Metalul București
— Olimpia Oradea
— C.S.M. Sibiu
— Corvinul

1. Petrolul
2. Progresul București
3. „U" Cluj
4. Jiul

Dinamo București 
F. C. Argeș
Farul
C.F.R. Timisoara 
Ș. N. Oltenița 
Oțelul Galați 
Minerul Baia Mare

12. C.F.R. Arad
13. Gaz metan

româ-

Intîl-

S. Lenz a fost asemuit cu E. Hemingway.
Croazieră

Activități de

Mediterană

(Urmare din pag 1)

opt

21.45
22,00

22,37
22,45
23,00

soarta
să-și dea

19,20
19,30 
20,00
20,15

fată 
satis- 

este 
unei

o 
să se 

pentru 
în

vorbim 
de edu- 
nu tre- 
răspun-

și dacă mama ei i-ar 
numai mamă, ci și 

prietenă, care 
pregătirea ei

muzicală pe

întrebe 
și dacă 

care

cerc la Lupeni

seară.

BALOIS.

de-a doua expediții

FIRUL CONDUCĂTOR

cu grijă de oa- 
construit-o. Popu-

,Epoca
în timpul celei

ne- 
mă 
in
ele

cat, împinsă 
menii care au 
lația umple străzile înguste ca
fe duc 'spre port.

Publicația italiană „1 
THOR HEYERDAHL, scris 
ticului.

a reprodus în paginile sale jurnalul cunoscutului explorator 
„RA“ de traversare a Atlan-

Melomani din Europa, A- 
frica, Japonia și din Statele 
Unite au fost pasagerii pa
chebotului „Renaissance" ca
re, între 2 și 5 septembrie, 
i-a purtat de la Lisabona la 
Cannes, trecînd prin Tunis, 
Palermo, Istanbul, Ephes și 
Taormina, la poalele Etnei.

La Tunis, de exemplu, ei 
l-au ascultat pe violonistul 
sovietic Igor Oistrah. la Pa
lermo pe Yehudi Menuhin; 
pianistul Gyorgy Cziffra a 
dat un concert pe țărmul 
Bosforului la lumina torțe
lor. La Ephes, teatrul antic 
a primit stelele Baletului din 

.' Stuttgart. La poalele Etnei, 
turiștii de pe „Renaissance" 
au asistat la un concert al 
filarmonicii budapestane.

pro- 
tra-

De 
tel or 
mătoarele cercuri ; acordeon, cineclub, croitorie- 
femei, foto-începători, desen-copii, pian, pictură-

la 1 octombrie, pe lingă clubul sindica- 
din Lupeni î.și vor desfășura activitatea ur-

apare o nouă 
fundamentală 

-și ilustrativă pentru cotitura umanistă și litera
ră inițiată de Renașterea italiană, cu influențe 
esențiale 
secolul al

asupra literaturii europene de după 
XIV-lea.

Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii.
Căminul : Din nou Ia 
școală; In plin sezon 
de legume și fructe; 
Cum și cît este bine să 
stea copiii Ia televizor ? 
etc.
Agenda Concursului și 
Festivalului Internațio
nal „George Enescu".
1001 de seri. 
Telejurnalul de 
Reflector.
Muzică populară 
nească.

20,45 Dialog eu știința.
nire cu participant la 
cel de-al XVI-Iea Con
gres International AM
PERE,
Anunțuri — publicitate. 
Festivalul Internațional 
„George Enescu". Trans
misiune din Studioul de 
concerte al Radiotelevi- 
ziunii.
T\ I jurnalul de noapte. 
Muzică ușoară, 
închiderea emisiunii.

Tro- 
Con- 
tota- 
cinci

Competiția fotbalistică dotată 
cu „Cupa Văii Jiului" a luat 
sfirșit, o dată cu consumarea 
celei de-a cincea etape, 
feul a revenit echipej 
structorul Lupeni care a 
lizat 8 puncte în cele
meciuri disputate. Iată cum se 
prezintă clasamentul final al 
celor Șase formații angrenate în 
întreceri :
1. Constructorul
2. Preparația
3. Parîngul
4. Minerul V.
5. Minerul A.
6. Preparatorul

13- 4
13- 8
10- 8

grafică, literar, instrumente de suflat, balet, 
dactilografie, dansuri populare și soliști de mu
zică populară. înscrierile se fac între 10 septem
brie și 1 octombrie, la biblioteca clubului.

Aniversarea celor 16 ani
cursul normal al vieții. Un aseme
nea exemplu avem în cazul rela
tai, un caz izolat, dar care stir
nește ecouri profunde în conștiin
ța noastră, prin particularitățile 
adine conturate de otrava perverti
rii și dezumanizării.

Cum a ajuns Aurica li., o mi
noră, intr-o astfel de situație? Ce 
resorturi interioare au împins-o 
în această direcție și ce factori 
externi au favorizat alunecarea ei 
în viața aceasta dezonorantă ? Din 
ancheta socială întocmită de co-

nu putea fi 
sărbătorită altfel ?

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

mitetul executiv al Consiliului 
popular al orașului Lupeni șezxltă 
că minora Aurica B. provine dm- 
tr-o familie numeroasă, cu 
copii. Profitînd de faptul că am
bii părinți erau ocupați în cîmpul 
muncii, și fiind o fire ușor in- 
fluențabilă, a început să vagabon
deze prin Valea jiului. Atmosfera 
din familie este greu suportabilă, 
morala scăzută. Minora își putea 
schimba însă comportarea și, an
trenată în muncă, într-o activitate 
creatoare, în care să se califice, 
devenind utilă societății. Dar în 
tot timpul cît a lipsit de acasă, 
părinții nu s-au interesat de ea, 
și nici colegii din școală n-au aju
tat-o. Aspectul acesta ni se pare 
deosebit de revelator' pentru stabi
lirea răspunderii care apasă în 
primul rînd ■ asupra familiei, apoi 
a colectivului. Nu este suficient ca 
părinții să asigure copilului numai 
hrană și îmbrăcăminte; el trebuie 
educat și format în spiritul princi
piilor moralei vieții și societății 
noastre socialiste. Părinții sint 
răspunzători de ceea ce viața clă
dește pe fundația celor șapte ani 
de acasă. Ei nu trebuie să fie 
niciodată indiferenți la preocupă
rile și relațiile pe care copiii le 
au, mai ales atunci cînd ei sint 
încă minori. Nu ne îndoim nici 
o clipă că dacă era supravegheată 
de părinți 
fi fost nu 
adevărată 
ocupe <le 
viață. Aurica nu ar fi ajuns 
situația relatată. Și fiindcă 
de răspunderea mamei față 
cația și creșterea unei fete, 
buie să uităm că aceleași 
deri le are o mamă și față

creșterea și formarea u/iui băiat. 
Cum și-au educat mamele băieții 
pe care i-am amintit ? Cum apre
ciază ele faptele șt comportarea 
fiilor care s-au dovedit lipsiți de 
cele mai elementare norme ae 
etică, incapabili de trăirea unor 
sentimente înalte, pe care numai 
adevârații oameni le au ? Să te 
lași pradă instinctelor ancestrale, 
pierzând orice rațiune șt slăpinire 
a simțurilor biologice, dovedește o 
mare slăbiciune a caracterului și a 
voinței. Și cînd te gindești că toți 
acești tineri sint formați în fa
milii organizate și crescuți la înal
ta școală a muncii, îți dai sea
ma că au existat destule carențe 
în preocuparea părinților lor și a 
colectivului pe linia educației mo
rale. A vedea într-o tînără 
numai obiectul distracției și 
facerii simțurilor biologice, 
dovada cea mai elocventă a 
concepții de mult condamnată de 
civilizație și un grad ridicat de 
dezumanizare. Ce ar simți toți 
acești tineri clacă surorile sau lo
godnicele lor ar fi avut 
Auricăi ? Ii lăsăm pe ei 
fiecare răspunsul.

Părinții Auricăi să se 
dacă și-au iubit copila ; 
aniversarea celor 16 ani pe 
ea îi împlinește în 23 septembrie 
nu trebuia sărbătorită altfel; iar 
cei opt-nouă tineri, ale căror nume 
le-am făcut cunoscute, să reflecte
ze profund asupra demnității și 
personalității pe care singuri și-au 
călcat-o în picioare. Din compor
tarea lor reliefată în fileie unui 
dosar juridic, umbrele dezumani
zării se întind acoperindu-le orice 
valoare personală.

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități: 7.00 
Radiojurnal; 9,30 Miorița; 
10,05 Piese instrumentale; 
■10,30 Din țările socialiste; 
11,05 Orchestra Casei de dis
curi „Electrecord"; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Recital 
■de operă; 12,15 Melodii cu 
dedicație; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,22 Cîntă Salva
tore Adamo; 13,30 Radioclub

turistic; 13,42 Dome Și 
■tece de dragoste; 14,00 
leidoscop muzical; 14,40 
chestra de muzică populară 
„Plaiurile Bistriței' din Ba
cău; 15,00 Concursul și Fes
tivalul Internațional „George 
Enescu"; 15.30 Fredonați cu 
noi — muzică ușoară; 16.00 
Radiojurnal; 16,20 Radiodi- 
vertisment muzical; 19,00 Ga
zeta radio; 19,30 Cîntece de 
nuntă și jocuri populare; 
20,05 Tableta de seară; 20.10 
Cîntă Anca Agemolu; 20,20 
Argheziană; 20.25 Zece melo
dii preferate; 21,00 In jurul 
globului; 21,15 Te cîntăm ti
nerețe — muzică ușoară; 
21,30 Moment poetic'; 21.35 
Solistul serii : Andy Williams; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; 22,30 De toate pentru 
toți... turiștii; 23.00 Expres 
melodii; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

Răspundem cititorilor
$ EL1SABETA NIEDIELSCHI, VULCAN : Am luat le

gătură cu conducerea cooperativei „Deservirea" Vulcan, care 
ne informează că problema, în a cărei rezolvare ați cerut 
sprijinul redacției, este pe cale de soluționare.

• LOCATARII BLOCULUI A 6, STRADA PARiNGU- 
LUI NR. 26, LUPENI : Deficiențele în funcționarea asceir- 
soarelor, semnalate de dv. redacției, au fost aduse la cu
noștința Sectorului I.G.L. Lupeni care a dispus luarea mă
surilor de remediere a acestora.

0 ION T. NIȚĂ, PETRILA : Vă comunicăm că Legea 
nr. 26 din 1967 în articolul 18, alineatul 2 prevede : „Con
cediul de odihnă neaeordat angajatului transferat de către 
unitatea de la care s-a efectuat transferarea se va acorda 
acestuia de unitatea la care a fost transferat. Indemnizația 
tie concediu va fi suportată de către cele două unități pro
porțional cu timpul lucrat la fiecare 
cursul anului calendaristic respectiv".

• IOSIF KISS, STRADA ȘINCAI 
Cercetările au confirmat întrutotul cele
dacției; neajunsul s-a datorat lipsei de piese de 
după primirea cărora televizorul a fost reparat.

• UN GRUP DE MUNCITORI, ANINOASA:

dintre

NR. 2, 
relatate

acestea în

LUPENI: 
de dv. re- 

schimb,

Condu
cerea întreprinderii de gospodărie comunală Petroșani a 
dispus cercetarea celor semnalate de dv. și luarea de mă
suri corespunzătoare.

UN GRUP DE LOCATARI, ALEEA NARCISELOR, 6. 
LUPENI : Verificînd. Ia fața locului, problema reparațiilor 
privitor la care ne scrieți, am constatat că s-a zugrăvit ex
teriorul blocului, s-au montat jgheaburile și burlanele, pro
blema fiind astfel soluționată.

'6 MAI 1970. Sintem la Safi, 
vechi port marocan la Atlan
tic. Zidurile singuratice care 
înconjoară'- grădinița de copii 
din oraș se cutremură prăbu- 
șindu-se sub greutatea buldo
zerului. In imensa groapă des
chisă de acesta a fost așezat 
un obiect care seamănă cu gi- 
tul unei păsări uriașe sau cu o 
floare bizară. De fapt este si
lueta unei ambarcațiuni care 
la prima vedere stârnește im
presia a ceva din cale afară 
de fragil. S-a. născut „RA-II“, 
luntrea de papirus care va 
traversa Atlanticul pentru a do
vedi că vechii egipteni puteau 
brăzda oceanele în micile lor 
ambarcațiuni din fibre vegeta
le. RA-II se mișcă încet pe us-

In această dimineață de mai, 
RA-II este purtată sărbătorește 
pe străzile orașului Safi. Patru 
dintre cei care o transportă 

. . sint deosebit de mulțumiți. E 
vorba de Demetrio, Jose, Juan 
și Paulino; toți patru sint in
dieni din America de Sud. La 
construcția corăbiei ne-am fo
losit de (măiestria lor. Sint din 
insula Sfcquiri situată pe lacul 
Titicaca, unde chiar și azi se 
întâlnesc ambarcațiuni originale
•ir . ■

din tulpini de trestie, folosite 
cindva la pescuit și transpor
tul mărfurilor.

In romanul captivant al isto
riei universale relatările des
pre luntrea din tulpini de tres
tie constituie un fir conducă
tor care duce la dezvăluirea 
unor mărturii prețioase despre 
legăturile dintre civilizațiile an
tice. Cînd, cu un an în urmă, 
a trebuit să părăsesc RArl în 
apropiere de insulele Barbados, 
pe adresa mea au sosit sute 
de scrisori de la prieteni 
cunoscuți care doreau să 
ajute cu sfaturi, explicații, 
formații; multe dintre
mi-au fost foarte folositoare.

(Va urma)

DUMINICĂ 13 SEPTEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii.

10,00 Viața satului.
11.40 In reluare la cererea te

lespectatorilor. Recitaluri
le cintărețdor de muzică 
ușoară: Tereza Kesov'pi 
și Gică Petrescu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Concursul internațional 

„George Enescu".
13.15 Emisiune in limba ma

ghiară.
16,00 Campionatele internațio

nale de atletism ale Ro
mâniei.

18,00 Fotbal: Petrolul — Ra
pid.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj Tv. Comori în 

plumb, •
20.15 Film artistic. Adam avea 

patru fii.
21,33 Parodii... Parodii cu Mi

nunile Sfintului Sisoe.
22,23 Telejurnalul de noapte.
22.40 Tele sport.

LUNI 14 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,33 Performanțe științifice ale 

secolului XX.
19,00 Muzică popii ară.
19,20 1001 de sen.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.30 Agendă politică.
20,00 Opera „Aida" de Giusep

pe Verdi. Transmisiune 
de la Opera Română.

20.30 Filmele săptămînii.
21,03 Continuarea transmisiei 

de la Opera Română.
21.30 Teleglob. Samarkand — 

2 500.
21,50 Actul al II-lea al operei 

„Aida" de (Șiuseppe 
Verdi.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Actul al III-lea al operei 

„Aida".
23.30 închiderea emisiunii.

MARTI 15 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanprcmieră.

18,05 Cântă Iza, cîntă Mara. 
Muzică populară din Ma
ramureș.

18.55 Din nou la școală.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Impenetrabilii.
20,35 Reflector.
20,50 Anunț uri-publicitate.
20.55 Prim plan. Acad. prof, 

dr. docent ing. Mitu Du
mitrescu.

21.30 „V ierta — Salzburg — 
Linz".

22,00, Gala artiștilor francezi la 
circul Bouglione (partea a 
11-a).

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

MIERCURI 16 SEPTEMBRIE

16,00 Deschiderea emisiunii
Eotbal: Dinamo bucu
rești — P.A.O.K. Salonic, 
în cadrul lompeliției 
„Cupa Europeană a ora
șelor tirguri".

17.50 Microavanpremieră.

18,00 Momente folclorice.

18.30 Cabinetul economic Tv.

19.15 Anunțuri-publicitate.

19,20 1001 de seri.

19.30 I elejurnalul de scară.

20,00 Baletul „Lacul lebedelor".

20.50 Cronica literară. 1 elejur
nalul de noapte.

22.15 Balet, actițl III.

23,00 închiderea emiștunii.

JOI 17 SEPTEMBRIE

17.30 Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Recitalul flautistului Jean- 
Pierre Ramped.

18,45 Cadran internațional.
19,15 Anunț uri-publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial: Noile aven

turi ale lui Huckleberry 
Finn.

20.30 Rapsodia română. Horă 
la Prislop.

20,50 Teatru scurt. Faleza.
21.20 Poșta Tv.
21.30 Film artistic. De unul 

singur.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

VINERI 18 SEPTEMBRIE

16,00 Deschiderea emisiunii. 
Atletism.

18.30 Căminul. Ancheta Cănii 
nului: Sînteți pentru lo 
godnă ?

19.15 Anunțuri-publicitate.

19.20 1001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Mai aveți o întrebare '?

21.20 El Sombrero.

22,00 Simfonia a IX-a de Franz 
Schubert.

23,00 Telejurnalul de noapte.

23,10 închiderea emisiunii.

SÎMBÂTĂ 19 SEPTEMBRIE

16,00 Deschiderea emisiunii. 
Atletism.

17,00 Emisiune in limba ger
mană.

18,00 Continuarea transmisiunii 
de atletism.

19,15 Anunțuri-publicitate.

19,20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-enciclopedia.

21,00 Film serial: Incoruptibilii.

21.50 Bună seara fete! 
Bună seara, băieți!

22.50 1 elejurnalul de noapte, 
Telesport.

23,05 Petrecere la... „Bucur"

23.30 închiderea emisiunii.
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LUSAKA
A

încheierea
lucrărilor conferinței-X

statelor nealiniate
LUSAKA 10. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : In marea sală „Mul- 
ungushi Hall“ din Lusaka s-au 
încheiat joi lucrările celei de-a 
treia conferințe la nivel înalt 
a statelor nealiniate, la care 
au participat reprezentanți a 
peste 60 de țări din Asia, A- 
frica, Europa și America La
tină. iar în calitate de obser
vator; Un reprezentant al Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de sud. In ultima zi a dezba
terilor au continuat expunerile 
asupra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi și au fost adop
tate documentele finale.

Caracterizate de același 
rit realist și constructiv, 
vîntările rostite joi au
încă o dată în evidență dorința 
participanților de a se impri
ma un conținut mai bogat și 
mai clar acțiunilor inițiate de 
țările prezente la conferința de 
la Lusaka în scopul unei con
tribuții mai substanțiale la pro
movarea păcii în lume și la 
lupta anticolonialistă și anti-

spi-
cu-

scos

Intervenții
românești

imperialistă, la sprijinirea miș
cărilor de eliberare națională. 
Vorbitorii au subliniat, de ase
menea, necesitatea intensificării 
și sporirii eficacității relațiilor 
bilaterale și multilaterale în 
domeniul economic între țările 
nealiniate.

Primită de asistență cu vii 
și, îndelungi aplauze, a luat 
cuvîntul reprezentanta Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii 
sud, Nguyen 
a arătat că 
colonialismul 
pala cauză a 
mc. Vorbind 
agresiunea S.U.Ă. împotriva po
porului vietnamez și despre 
lupta eroică a acestuia pentru 
libertate, independență și pace, 
vorbitoarea a subliniat succe
sele luptei antiimperialiste și 
anticolonialiste, și eșecul pla
nurilor forțelor imperialiste și 
colonialiste atît pe continentul 
asiatic, cit și în Africa și A- 
merica Latină.

Discursul de închidere a lu
crărilor conferinței a fost ros
tit de președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda. El a apreciat 
că „dezbaterile au scos în evi
dență o incontestabilă identi
tate de vederi asupra țelului 
fundamental al diferitelor na
țiuni participante".

Vietnamului de 
Thy Binh. care 
imperialismul și 
constituie princi- 
încordării în lu
pe larg despre

la sesiunea
Consiliului

O.N.U
pentru comerț 
și dezvoltare

GENEVA 10 (Agerpres). — 
La Geneva, continuă lucrările 
sesiunii a X-a a consiliului 
O.N.U. pentru comerț șt dezvol
tare. Luind cuvîntul in cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul ro
mân, Victor Aldea, a relevat 
rolul însemnat pe care l-ar pu
tea juca conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvol
tare (UNCTAD) în elaborarea 
de recomandări concrete viZ'nd 
atît eliminarea obstacolelor care 
împiedică încă dezvoltarea 
schimburilor între țări cu sis
teme social-economice diferite, 
cit și adoptarea de măsuri po
zitive pentru promovarea aces
tor schimburi. In acest context, 
delegatul român s-a referit la 
necesitatea eliminării restricțiilor 
discriminatorii în comerțul in
ternațional, atrăgînd atenția asu
pra restricțiilor practicate de 
grupările economice 
pene în comerțul cu 
Vorbitorul a relevat, 
importanța acordării 
rințe vamale tuturor . 
flate în plin proces de dezvol
tare economică, indiferent de 
sistemul lor social-economic. Re.- 
ferindu-se la însemnătatea coo
perării internaționale pentru sti
mularea schimburilor comerciale, 
reprezentantul român a reliefat 
interesul față de aplicarea unui 
tratament vamal special la im
portul produselor rezultînd din 
acțiuni de cooperare industrială.

In intervenția sa pe marginea 
dezbaterilor la punctul de pe 
ordinea de zi privind „Activita
tea de asistență tehnică, forma
rea de tehnicieni și specialiști 
pentru promovarea exporturilor", 
delegatul român losif Pățan a 
amintit că România este coau
toare la rezoluția celei de-a doua 
conferințe pentru comerț și dez
voltare de la Delhi, privind 
formarea de personal tehnic și 
specializat pentru promovarea 
exporturilor.

de 
vest-eucro- 
terțe (Uri. 

totodată, 
de prefe- 
țărilor a-

VIAȚA INTERNAȚIONALA
PROTOCOL Tirgul

internațional >

SOVIETIC
de la Zagreb i

I I

Faptul

Corespondentul
Petre Stăncescu, trans- 
marea sală „Volkshaile"

ECONOMIC 
ROMANO*

In zilele de 9 și 10 septem
brie a. c. au avut loc la Mos
covă convorbiri între președin
ții organelor centrale de pla
nificare ale Republicii Socialis
te România și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, cu 
privire la dezvoltarea colaboră
rii economice, cooperării în 
producție și schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări, 
pe perioada 1971—1975.

Cu acest prilej, a fost în
cheiat protocolul privind re
zultatele coordonării planurilor 
de dezvoltare a economiilor na
ționale ale României și Uniunii 
Sovietice pe următoarea peri
oadă de cinci ani.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, iar din partea sovietică 
de tovarășul N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării.

La semnare au fost de față 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și M. A. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președinții 
celor două părți în Comisia 
guvernamentală mixtă româno- 
sovietică de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, pre
cum și membrii și experții ce
lor două delegații.

Viena

VIENA 
Agerpres, 
mite : In „
de la primăria orașului Viena s-a 
deschis joi la amiază, în prezent 
ța unui numeros public, expoziția 
„Bucureștiul astăzi".

La festivitatea inaugurării 
participat Rudolf Hauser, 
cancelar și ministru pentru 
blemele sociale al Austriei, 
Sigvard Eklund, directorul 
ral al Agenției internaționale 
tru energia atomică, reprezentanți 
ai vieții publice, membri ai cor
pului diplomatic, ziariști. A fost, 
de asemenea, de față ambasadotul 
Republicii Socialiste România la 
Viena, Dumitru Aninoiu.

Prin intermediul unor 
și machete realizate cu mult gust 
și fantezie, a obiectelor decorative 
de artă populară românească, vi
zitatorii au posibilitatea să facă 
o incursiune în îndepărtata isto
rie a așezării de pe teritoriul de 
astăzi al Bucureștiului, să recon
stituie coordonatele peisajului ur
banistic din secolele XVII, XVIII 
șt XIX, să se întîlnească' apoi cit 
Bucureștiul zilelor noastre.

au 
vice- 
pro- 

dr. 
gene- 
pen-

Vizita delegației U.o.S.R
în Austria

© In continuarea vizitei 
pe care o face în Austria la 
invitația Uniunii sindicatelor 
austriece (OGB), delegația 
Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă 
de Florian Dănălache, a vi
zitat în apropierea Vienei 
centrul și Casa de odihnă 
sindicală de la Semmering,

precum și Uzinele de oțeluri 
speciale Boehler de la Kap
fenberg. Membrii delegației 
sindicale române au discu
tat cu comitetele de între
prindere ale muncitorilor și 
funcționarilor și s-au întreți
nut cu oameni ai muncii. Au 
fost vizitate, de asemenea, 
instituții social-culturale din 
Kapfenberg.

I

JAPONIA : Numărul femeilor care muncesc acum în 
Japonia este aproape de două ori mai mare decît acum 10 
ani, atingînd în prezent cifra impresionantă de 10 milioane. 
Această creștere a numărului de femei muncitoare se dato- 
rește pe de o parte nivelului crescut al industriei japoneze 
și pe de altă parte specializării, distribuției muncii speci
fice pe diferite sectoare.

In foto : Muncitoare japoneze într-o fabrică de aparate 
electronice.

ZAGREB 10 (Agerpres). — In 
prezența președintelui Vecei E- 
xecutive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mitia Ribicici, și a 
altor conducători de stat iu
goslavi, joi a fost inaugurată 
cea de a 80-a ediție a Tîrgu- 
Iui internațional de la Zagreb. 
Această manifestare economico- 
comercială de prestigiu reu
nește, în acest an, peste 6 300 
firme din 50 țări din Europa, 
Asia, Africa, America și Aus
tralia.

Printre țările ce expun la 
actuala ediție se află și Româ
nia. In perimetrul expoziției 
românești (peste 2 300 metri pă- 
trați), 18 întreprinderi de co
merț exterior prezintă produse 
din mai toate ramurile econo
miei naționale, preponderența 
avînd-o construcția de mașini, 
întreprinderile 
Auto-Tractorul, 
și Industrialexpbrt, 
mercializează pe piața externă 
produse ale industriei noastre 
constructoare de mașini, expun 
sute de produse ale acestei ra
muri, multe din ele constituind 
noutăti.

Mașinexport. 
Mecanoexport 

care co-

Aeroport pe o insulă

artificială

de la Paris privind
problema vietnameza

adău-

Conferința cvadripartită

panouri

ALTA DETURNARE! în direc-

în Repu- 
sărbătorit

• La
ziția de 
prezentate peste 800 de 
din toate domeniile literaturii be
letristice și tehnice de specialitate.

46 817 șomeri totali și

Fraga s-a deschis expo- 
carte românească. Sînt 

•volume

® Potrivit datelor statistice pu
blicate la Bruxelles, în perioada 
.16—31 august au fost înregistrați 
în Belgia 
parțiali.

PARIS 10 (Agerpres). — Joi a 
avut loc la Paris a 83-a ședință 
de lucru în cadrul conferinței 
cvadripartite de la Paris pri
vind problema vietnameză. Ca 
și la reuniunea precedentă, de
legațiile Republicii Democrate 
Vietnam și Statelor Unite au 
fost conduse de șefii acestora, 
respectiv Xuan Thuy și David 
Bruce.

Condamnînd poziția pe care 
o adoptă partea americană, 
Xuan Thuy a arătat că „Acele 
declarații pe care partea ameri
cană le apreciază ca fiind fle
xibile sînt în realitate utilizate 
pentru a masca rigiditatea pla
nurilor și acțiunilor Adminis
trației S.U.A.“. Totodată, el a 
reafirmat condițiile esențiale 
pentru reglementarea conflictu
lui : retragerea imediată și to-

tală a trupelor străine din 
Vietnamul .de sud și constitui
rea unui guvern de coaliție.

Reamintind că acordurile de 
la Geneva din 1956 prevăd 
dreptul poporului sud-vietna- 
mez la autodeterminare, repre
zentantul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud, Nguyen 
Van Tien, a spus că pentru 
realizarea acestui drept Statele 
Unite trebuie să pună capăt 
utilizării forței în Vietnam. 
„Politica de agresiune a S.U.A., 
constituie cauza prelungirii răz
boiului și impasului conferinței 
de pace de la Paris", a 
gat el.

In intervențiile lor, 
zentanții Statelor Unite 
ministrației de la Saigon au 
reafirmat vechile lor poziții.

repie
și ad

PARIS 10 (Agerpres). 
Guvernul francez a salutat 
știrea despre acceptarea de 
către părțile interesate a re
luării negocierilor duse sub 
egida Iui Jarring în vederea 
găsirii unei soluții politice a 
conflictului arabo-israelian — 
a declarat ministrul aface
rilor externe al Franței, Mau
rice Schumann, în cadrul șe
dinței guvernului francez. 
Dar, a spus el, evenimentele 
petrecute în ultimele zile în 
Orientul Apropiat sînt. din 
păcate, de natură să întune
ce perspectivele soluționării 
politice care părea că sț? în
trevăd.

Guvernul francez, a dbbîă- 
rat Schumann, consideră că 
nici un obstacol prealabil nu 
trebuie să fie ridicat în calea 
începerii efective a tratative
lor și că trebuie să se facă 
totul pentru menținerea înce
tării focului și a stabilității 
politice în această zonă.

i * ’Vig
■

TOKIO 10. — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Specialiștii japo
nezi au proiectat construirea 
primului aeroport internați»-" 
nai amenajat in întregime pe 
o insulă artificială, in lar
gul oceanului. Noul aeroport, 
care va fi situat la circa 10 
kilometri de Osaka, va de
servi, în afară de această lo
calitate, și orașele Kobe și 
Kyoto din regiunea Kansai. 
El va avea, pe lingă pista 
principală cu o lungime de 4 
kilometri, și alte două piste 
suplimentare, a v îndu-se în 
vedere traficul aerian tot 
mai intens. Depărtarea de o- 
raș a noului aeroport va pre
zenta avantajut că populația 
va putea fi ferită de zgomo
tul reactoarelor

Ministerul nipon al Con
strucțiilor a optat pentru 
proiectul insulei artificiale, a 
cărei amenajare va costa cir
ca o jumătate de miliard de 
dolari, și din cauza lipsei de 
terenuri, motiv care a întâr
ziat și construirea celui de-al 
doilea aeroport internațional 
al orașului Tokio.

Cupola de cristal

© Liderii celor trei mari cen
trale sindicale din Italia (C.I.S.L., 
U.I.L. și C.G.T.) au avut la Roma 
o. consfătuire comună. Au fost 
examinate problemele situației po
litice și economice din Italia după 
măsurile luate de guvern 
ția sporirii impozitelor.

AMMAN 10 (Agerpres). — A- 
vionul de pasageri, aparținind 
companiei britanice „BOAC", 
care asigura legătura dintre 
Bombay și Londra, a fost for
țat să aterizeze pe aeroportul 
improvizat de la Zarka, situat 
la 40 km de Amman. După

cum se știe, la Zarka se află, 
de duminică, alte două avioa
ne de pasageri deturnate, un 
avion al societății „Swiss-air“ 
și un altul aparținind compa
niei americane „TWA". Cei a- 
proximativ 100 de pasageri a- 
flați la bordul avionului bri-

tanic se adaugă celorlalți 188 
pasageri, dintre care 33 copii, 
în prezent ostateci ai forțelor 
palestiniene. Este pentru prima 
dată cînd un avion britanic 
devine victima piraților aeru
lui.

avioane

• Consiliul de Miniștri 
Franței, 
Palatul 
ția lui 
aprobat 
țării pe 
cifra la 
față de

întrunit miercuri 
Elysee, sub președin- 
Georges Pompidou, a 
proiectul de buget al 
anul 1971, care se va 

175 de miliarde franci, 
160 miliarde în 1970.

© La 9 septembrie, 
blica Arabă Unită s-a 
Ziua felahilor. Cu 18 ani în urmă, 
în Egipt a fost adoptată legea cu 
privire la reforma agrară, care 
prevedea limitarea proprietății 
funciare. La Cairo a avut loc cu 
acest prilej o ședință a Comitetu
lui pentru problemele felahilor al 
Uniunii Socialiste Arabe.

• La Accra au 
rile celei de-a 20-a 
roului regional al 
Mondiale a Sănătății

început lucră- 
sesiuni a bi- 

Organizației 
pentru Africa.

PRAG A 10 (Agerpres). — 
La Karlovy Vary se con
struiește o cupolă originală 
ce va acoperi izvorul prin
cipal de ape minerale. înăl
țimea cupolei va fi de 12,5 
m, iar suprafața acoperită de 
ea de 300 mp. Deoarece con
strucția va fi realizată din 
cristal, aceasta va trebui să 
sufere o prelucrare specială 
pentru a putea rezista geru
rilor puternice din timpul 
iernii și aburilor care se de
gajă de la apa minerală ce 
ajunge la suprafață cu o 
temperatură de plus 70 gra
de O.

Construcția va fi terminată 
in anul 1972.

recentele 
: către co- 

Popular 
Palestinei 

fie exami-

creată prin 
de avioane de 
ale Frontului
Eliberarea 
continuă să I 

numeroase capitale.

Situație 
deturnări 
mandouri 
pentru 
(F.P.E.P.) 
nată în

Un comunicat oficial al Consi
liului Internațional al Crucii Roșii, 
dat publicității la Londra, anunță 
că termenul de 72 de ore cuprins 
în ultimatumul adresat guvernelor 
Elveției, Marii Britanii și R.F.G. 
de către F.P.E.P. a fost prelungit 
pentru o perioadă de timp nede
finită. După cum se știe, F.P.E.P. 
a cerut punerea în libertate a pa
lestinienilor deținuți în cele trei 
țări pentru acte de piraterie aeri
ană, în schimbul eliberării pasa-

gerilor aflați pe avioanele recent 
deturnate.

Președintele S.U.A., Nixon, a 
avut miercuri consultări cu secre
tarul de stat William Ro
gers, precum și cu Henry Kis
singer, consilier principal al Casei 
Albe. Potrivit unui purtător de 
cuvînt al Casei Albe, guvernul a- 
merican insistă asupra eliberării 
tuturor acelor care se află în Ior
dania la bordul avioanelor de
turnate, indiferent de naționalitate 
sau cetățenie. Aceeași poziție au 
adoptat în principiu și celelalte 
guverne interesate în eliberarea 
pasagerilor.

In capitala Marii Britanii, pri
mul ministru Edward Heath a 
convocat de urgență o nouă reu-

niune ministerială, cea de-a treia 
în cursul unei săptămîni, pentru a 
discuta problema eliberării, la ce
rerea F.P.E.P., a tinerei palestiniene 
care a participat la 
răpire a avionului 
pasageri „El-Al".

tentativa de 
israelian de

(Agerpres)

• „In.care îl întreprinde intr-o 
de emirate din regiunea Golfului 
Persic, William Luce, emisarul 
special al guvernului britanic, a 
sosit la Doha, unde a început con
vorbirile cu viceguvernatorul și 
premierul Qatarului, șeicul Kha
lifa Ben Hamad Al Thani.

continuarea turneului pe 
serie

• La invitația Comitetului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană, a sosit la 
Phenian o delegație a Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
Republicii Socialiste România.

problemele tineretului al

■ Străvechea oază
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Cu prilejul comemorării a 
300 de ani de la moartea lui 
Comenius, organizată sub aus
piciile UNESCO și Consiliului 
mondial al păcii, la Praga se 
desfășoară o conferință interna
țională cu participarea a peste 
230 de oameni de știință și cer
cetători din 27 de țări. Din 
România participă pro). Stanciu 
Stoian și prof. Iosif Antohi.

Desfășurată la Luxem- 
sub președinția lui Pierre

■
O Bl

10 000 greviști

Ultimele știri sportive
© Finala turneului internațional de fotbal al echipelor 

de juniori din țările socialiste se va disputa între selecțio
natele României și Poloniei. Juniorii români au învins cu 

2—13—1 echipa Ungariei, iar cei polonezi au întrecut cu 
formația R. D. Germane.

© Cea de-a 19-a olimpiadă de șah a continuat cu dis
putarea partidelor întrerupte astfel că după 4 runde în 
grupa a IV-a (în care joacă și echipa română), conduce 
Ungaria cu 14 puncte urmată de Danemarca 13 puncte, 
România 12,5 puncte. Șahiștii români au cîștigat cu 4—0 
meciul cu Marocul.
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® In turneul final al cam
pionatului european de polo pe 
apă de la Barcelona s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Iugoslavia — România 5—3; 
U.R.S.S. — Olanda 7—5; Un
garia — Italia 8—5.

■

din nou tinără
(Urmare din pag. 1)

ia 
B

® Guvernul Iranului a hotărît 
să recunoască Republica Arabă 
Yemen, s-a anunțat oficial ia 
Teheran.

I
mon-® După 5 runde in grupa a IV-a a campionatului 

dial de șah. pe echipe (Olimpiada șahistă de la Siegen), con
duce selecționata Ungariei cu 16,5 
treruptă, urmată de România cu 
13,5 puncte (1), Suedia 11,5 puncte 
a 5-a: România — Liban 4—0;
2,5—1,5 (1); Suedia — Guernsey 3—0 (1);
3—0 (1); Irlanda— Filipine 1-1 (2).

puncte și o partidă în- 
16,5 puncte, Danemarca 
(1). Rezultate din runda 

Ungaria — Danemarca 
Italia — Maroc

• La Plevna au continuat 
întrecerile turneului internațio
nal de baschet masculin (re
zervat echipelor de tineret) la 
care participă și selecționata 
României. Baschetbaliștii ro
mâni au întîlnit formația Spar-

tak Plevna pe 
cu scorul de 
zultate : Cuba 
mană 79—47; 
garia 79—37;
Bulgaria (B) 65—62.

care au învins-o 
80—58. Alte re-
— R. D. Ger- 

U.R.S.S. — Un- 
Cehoslovacia —

® Concursul internațional de 
călărie de la Rotterdam s-a în
cheiat cu desfășurarea unei 
probe americane în care vic
toria a revenit cunoscutului 
campion englez Harvey Smith. 
Concurînd pe calul „Just Jim", 
el a totalizat 31 de puncte, fi
ind urmat de vest-germanul 
Gert Willftan pe „Here“ — 30 
puncte, francezul Guy Lefrant 
pe „Palastruennor11, care a to
talizat 286 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat concu- 
renții englezi Tony Jacklin — 
287 puncte, Peter Gill și Neil 
Coles.

întăresc sentimentul că ora
șul a fost construit în decurs 
de decenii lungi, treptat, fără 
întrerupere.

Și, totuși, datele la care au 
fost puse temeliile unor car
tiere întregi stau mărturie 
perioadei scurte în care s-a 
ridicat din ruine orașul.

Reclădirea Tașkentului nu 
a fost ușoară, nici simplă. 
Ea a necesitat multă imagi
nație, pricepere și eforturi, 
o colaborare strinsă între oa
meni de știință, tehnicieni și 
muncitori. Prima Și cea mai 
urgentă problemă a fost con
struirea unor locuințe care 
să asigure oamenilor adă
post împotriva iernilor ' reci, 
cînd temperatura coboară 
sub 30° minus, împotriva ve
rilor fierbinți, cînd termo
metrul se urcă pină la plus 
459, locuințe care să reziste 
eventualelor noi mișcări se
ismice.

In urma unei intense 
munci de cercetare au fost 
elaborate sisteme de construc
ție ce asigură o mare elasti
citate clădirilor. Armătura 
specială folosită la blocurile 
de locuit, în majoritate cu 
4—6 etaje, oferă deplină se
curitate la un eventual cu
tremur de intensitate piuă la 
9°. La rîndul lor, arhitecții 
au stabilit soluțiile cele mai 
corespunzătoare condițiilor de 
climă ale orașului. A urmat 
măreața operă a transformă
rii schemelor, desenelor în 
blocuri moderne. Rapiditatea 
cu care trebuia să se reali
zeze aceasta a impus o mare 
concentrare de mină de lu
cru și de mijloace, materiale. 
Soluția a oferit-o ajutorul a- 
cordat de constructorii din 
celelalte părți ale U.R.S.S. 
Fiecare republică unională 
s-a angajat să 
cite un cartier, 
lucrările s-au 
poartă numele.

construiască 
care azi, cinci 

terminat, ii
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® Deficitul balanței comerciale 
a Spaniei a crescut in primele 
șase luni ale acestui an cu 17 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în ciuda eforturilor 
de a limita creșterea importurilor. 
Potrivit unor surse oficiale, acest 
spor al deficitului s-ar cifră la 
1,23 miliarde dolari.

9 
burg
Werner, primul ministru și mi
nistrul de finanțe al Luxem
burgului, sesiunea trimestrială 
a miniștrilor de finanțe 
cele șase țări membre ale 
ței comune a luat sfîrșit 
Lucrările din ultima zi au 
consacrate pregătirii Adunării 
Generale a Fondului Monetar 
Internațional, ce va începe la 
21 septembrie la Copenhaga, și 
problemelor flexibilității taxei 
de schimb în țările comunita
re. In prima ședință, partici- 
panții au trecut în revistă si
tuația economică și monetară 
din țările membre ale Pieței 
comune și au examinat măsu
rile ce trebuie luate pentru a 
se face față spiralei inflațio
niste din țările C.E.E.

din 
Pie-
joi.
fost

MADRID 10 (Agerpres). — 
Numărul muncitorilor greviști 
din industria de construcții 
a Spaniei a depășit miercuri 
10 000. Autoritățile au utili
zat forțe polițienești într-o 
încercare de a-i obliga pe 
muncitori să renunțe la ac
țiunea lor revendicativă : pa
trule speciale au fost trimise 
în incinta sediilor sindicale 
și a mai multor șantiere de 
construcții. Au fost operate 
mai multe zeci de arestări.

Biserica Sf. Petru

din Riga

g Achille Peretti, președintele 
Adunării Naționale Franceze, și-a 
încheiat vizita în Polonia.

SITUAȚIA POLITICA DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 10 

(Agerpres) — Atmosfera politică 
din capitala chiliana după alegerile 
prezidențiale de săptămîna trecu
tă, la care 
dldați n-a 
calificată de voturi pentru a 
declarat ales direct, a devenit în
cordată ca urmare a manevrelor 
cercurilor de dreapta ce urmăresc 
desemnarea candidatului lor, Jorge 
Alessandri, în funcția supremă a 
statului. Activitatea bancară con
tinuă să cunoască scăderi deter
minate de retragerile masive de

nici unul dintre can- 
întrunit majoritatea 

fi

la care au recurs unele 
economice interne cu spri

jinul societăților străine. Guvernul 
chilian s-a 
o serie de 
a preveni 
economic.

Cei doi
cursa
Aller.de, reprezentantul stîngii, taie 
a întrunit cel mai mare număr de 
voturi, și Jorgc Alessandri, repre- 
z.entînd cercurile de dreapta s-au 
adresat miercuri națiunii prin in
termediul posturilor de radio și 
televiziune.

capital 
cercuri

văzut nevoit să impună 
restricții bancare pentru 
perturbări în sectorul

candidați rămași in 
prezidențială, Salvador

ui — Intteprlnderea poligrafică Hunedoata — Subunitatea Petroșani

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— S-a terminat reconstruc
ția Bisericii Sf. Petru din 
Riga, clădire menționată în 
cronicile anului 1206 și care, 
în acele, timpuri, .era cea mâi 
înaltă construcție din lemn 
din Europa.

In vîrful turnului, la înăl
țimea de 120 de metri, a 
reapărut cocoșul aurit, care 
încununa clădirea de secole 
și care a fost doborît în tim
pul războiului de un obuz.

In prezent, în turn se mon
tează un ascensor destinat 
turiștilor.

Submarinul danez 
a fost semnalat...

„Narh- 
în tim- 
în Ma- 
semna-

Submarinul danez 
valen", dat dispărut 
pul unor manevre 
nea Nordului, a fost 
lat de vasul de aprovizio
nare „Henryk Gerner", la 
nord-est de Lindesness. Echi
pajul submarinului a comu
nicat Serviciului de operații 
maritime că tăcerea să a fost 
determinată de o defecțiune 
a aparatelor de radio- 
emisie.
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