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PREGĂTIREA
TEMEINICA

A NOULUI AN
RE ÎNVĂTÂMINT

DE PADI1D
impune o preocupare

și organizațiilor de partid
Congresul al X-lea al parti

dului a pus in fața organiza
țiilor de partid sarcini de o 
deosebită complexitate, privind 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor, mobilizarea lor la 
realizarea mărețului program 
al desăvîrșirii construcției so
cialiste în patria noastră, sar
cini a căror înfăptuire impune 
perfecționarea continuă a acti
vității politico-educative, creș
terea nivelului 
castei munci.

învățămîntul 
din domeniile 
propagandei, trebuie să aducă 
o contribuție tot mai mare la 
înfăptuirea politicii partidului, 
la realizarea sarcinilor econo
mice, culturale și sociale, la e- 
ducarea maselor largi în spiri
tul ideilor socialismului și co
munismului. Creșterea eficien
ței învățămîntului de partid 
cere cu precădere studierea a- 
tentă — în lumina învățăturii 
marxist-leniniste, a politicii 
partidului nostru — a reali
tății, a problemelor pe care 
ridică viața la fiecare loc 
muncă.

Ținînd cont de sarcinile 
stau în fața propagandei și 
special a învățămîntului 
partid, organele și organizațiile 
de partid din Valea Jiului, sub 
directa conducere a Comitetului 
municipal de partid au acordat 
atenție deosebită pregătirii a- 
propiatei deschideri a noului 
an de învățămînt. In perioada 
imediat următoare încheierii 
învățămîntului de partid pe a- 
anul 1969/70, organele și orga
nizațiile de partid au analizat 
felul desfășurării lui și au tre
cut la studierea și stabilirea ce
lor mai adecvate cercuri și 
cursuri și la recrutarea lecto
rilor și propagandiștilor pentru 
noul an de învățămînt.

Ținînd cont de specificul mu
nicipiului nostru, orientarea in 
noul an în învățămîntul de 
partid a avut la bază selecțio
narea celor mai pregătiți lec
tori și propagandiști atît pro
fesional cît și politico-ideologic, 
cu o ținută morală sănătoasă, 
promovîndu-se în continuare 
cei cu experiență în această 
muncă. Din cei aproape 300 
lectori și propagandiști recru
tați spre a conduce cercurile și 
cursurile, majoritatea sînt in-

și amplorii a-

de partid, unul 
principale ale

le 
de

ce 
în 
de

gineri, economiști, cadre didac
tice, alți intelectuali, maiștri, 
cu munci de răspundere, orga
nizatori ai procesului de pro
ducție. Este necesar a se crea 
acestor tovarăși condiții pentru 
a se pregăti și a-și îndeplini 
cum se cuvine misiunea încre
dințată.

O pondere mare și în acest 
an în cadrul învățămîntului de 
partid vor avea ciclurile de ex
puneri pentru care se vor sta
bili teme adecvate cu probleme 
ce frămintă și pe care vor să 
Ie cunoască cursanții, luînd for
mele unei dezbateri largi. Se 
impune a fi folosită practica 
răspunsurilor la întrebările ce-i 
preocupă pe oameni, să se ex
plice sensul politicii partidului, 
al măsurilor ce se adoptă pe 
plan central sau local. In șco
lile uzinale, o formă a învăță
mîntului de partid importantă, 
în care sînt cuprinși membri 
de. partid cu o pregătire poli
tică și profesională ridicată, se 
vor dezbate probleme ale acti
vității economice și ale politicii 
economice a partidului nostru. 
Față de anul trecut, în acest 
an în toate întreprinderile, școa
la uzinală va funcționa cu 2 
secții : economie și construcție 
de partid.

Se va da o atenție deosebită 
cercurilor și cursurilor care stu
diază probleme economice ale 
întreprinderilor industriale, fo- 
losindu-se sistemul dezbaterilor 
asupra problemelor pe care le 
ridică activitatea productivă în 
întreprinderea respectivă, cit și 
cunoașterii teoretice a organi
zării și conducerii economiei.

Atenție se va acorda și cer
curilor și cursurilor de studiere 
a Statutului P.C.R., de edu
cație moral-cetățenească în așa 
fel îneît toți comuniștii să po
sede o temeinică cunoaștere 
asupra principiilor și normelor 
vieții de partid, a cerințelor 
sporite pe care partidul le pu
ne în fața fiecărei organizații 
de partid.

Studiul individual, formă su
perioară a învățămîntului de

Teodor RUSU, 
Director al Cabinetului 

municipal de partid

------------------------------------------------------- ------

@ La Uzina „Electropute- 
re" din Craiova a fost reali
zat transformatorul electric 
purtînd numărul de fabrica
ție 75 000. Jubileul corespun
de cu îndeplinirea cu aproa
pe patru luni mai devreme 
a sarcinilor ce i-au revenit 
uzinei în actualul cincinal 
acest important sortiment 
producție.
• S-a împlinit o lună 

cînd primul hidroagregat
centralei electrice de la Por-

la 
de

de
al

^vedto»*
țile de Fier a fost conectat 
la sistemul energetic națio
nal. In tot acest timp turbi
na, generatorul, transforma
torul de torță, instalațiile a- 
nexe, precum și aparatele 
noilor stații de transformare 
de 220 KV de la Gura Văii 
și Tr. Severin au lucrat ire
proșabil — trimițînd spre 
consumatori mai mult de 
30 000 000 kWh energic elec
trică.
• Intre 17 și 23 septem

brie are loc la Constanța — 
gazdă fiind Teatrul de păpuși 
din localitate — cea de a 
doua ediție a „Săptămînii tea
trelor de păpuși11,, propunîn- 
du-și o confruntare a reali
zărilor artistice în domeniul 
teatrului de păpuși, stimula
rea creației dramatice și a 
măiestriei profesionale păpu
șărești.

(Ager preș)
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Intîlnirea tovarășului

i ii: ol he ceaușescu
cadre din învățăm intui economic

superior și alți economiști
Miercuri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit la 
sediul C.C. al P.C.R., într-o 
consfătuire de lucru, cu cadre 
didactice și de conducere în 
învățămîntul superior economic 
și alți economiști din institute 
de cercetări, ministere și mari 
întreprinderi.

Au participat tovarășii Ma
nea Mănescu, Leonte Răutu, 
precum și Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului.

C-u acest prilej au fost ana
lizate — în lumina Directive
lor celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român 
— propuneri privind perfecțio
narea învățămîntului economic. 
■ Participanții au înfățișat rea
lizările obținute în ultimii ani 
în dezvoltarea învățămîntului 
economic din țara noastră, în 
pregătirea cadrelor de specia
liști, precum și sarcinile tot mai 
importante ce revin economis
tului în actualul stadiu de dez
voltare a economiei naționale. 
Vorbitorii au relevat în ace
lași timp deficiențele care se 
manifestă în desfășurarea în
vățămîntului economic, au făcut 
propuneri pentru perfecționarea

lui în continuare. S-a -subliniat 
necesitatea ca pregătirea stu
denților să fie mai mult legată 
de practică, să fie pus un ac
cent sporit pe disciplinele mo
derne privind știința și tehnica 
conducerii, organizarea produc
ției și a muncii, calculul econo
mic, analiza și prognoza econo
mică, prospectarea piețelor etc. 
S-au făcut totodată propuneri 
pentru împrospătarea și îmbo
gățirea cunoștințelor de specia
litate prin reciclarea economiș
tilor, pentru perfecționarea ac
tivității’ cadrelor didactice care 
lucrează în învățămîntul eco
nomic.

Luînd cuvîntul la încheierea 
lucrărilor consfătuirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subli
niat rolul crescînd al cadrelor 
didactice în formarea viitorilor 
economiști și a dat indicații și 
recomandări privind ridicarea 
pe o treaptă superioară a în
tregului proces de pregătire a 
specialiștilor din economie. Se
cretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea pregăti
rii unor cadre cu o înaltă ca
lificare profesională, capabile 
să dea soluții optime probleme
lor complexe pe care le ridică 
producția, întreaga viață eco- _

nomică a țării, să lupte pentru 
înlăturarea a tot ceea ce frî- 
nează mersul înainte, să fia 
promotoare consecvente ale 
noului, ale creșterii eficienței 
economice în toate sectoarele, 
să se preocupe de punerea in 
valoare a tuturor rezervelor, să 
organizeze în bune condiții ac
tivitatea întreprinderilor, a u- 
nităților de producție în care 
lucre-ză. Vorbitorul a relevat, 
de asemenea, îndatoririle ce re
vin cadrelor didactice din în
vățămîntul economic și altor 
economiști în analizarea științi
fică a problemelor dezvoltării 
economiei noastre naționale, în 
promovarea continuă a cercetă
rii științifice economice, în 
concordanță cu cerințele mereu 
crescînde ale progresului socie
tății românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
măsurile ce vor fi adoptate in 
continuare, pe baza dezbateri
lor, vor contribui la perfecțio
narea învățămîntului economic, 
ia creșterea rolului și aportu
lui economiștilor în rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
construcția -societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

CADRAN ECONOMIC
• Și în Valea Jiului se pot realiza viteze mai mari cu combinele de îna
intare ! © Finanțarea și creditarea investițiilor (noi reglementări) ® Buna 
gospodărire și apărarea mijloacelor materiale și bănești, îndatorire a 

tuturor salariaților • In vizor I

fermentul novator
in mișcarea artistică
Exigențele activității culturale 

de masă reclamă o îndrumare 
permanentă și îmbinarea armo
nioasă a tuturor eforturilor crea
toare depuse de artiștii amatori. 
Depășirea improvizației factice 
și a mediocrității sînt scopuri 
urmărite îndeaproape de activiș
tii culturali, realizarea lor echi
valează cu evoluția de la ca
racterul strict amatoristic și in
trarea în sfera artei. Un exa
men riguros al calității muncii 
artistice îl constituie și con
cursul bienal de teatru „I. L. 
Caragiale", cu manifestări bie
nale, care antrenează formațiile 

. teatrale
țară.

Casa 
șani a 
concurs

de amatori din întreaga

de cultură din Petro- 
fost prezentă la acest 
în 1966 cu piesa „Jo-

cui de-a vacanța" de Mihail 
Sebastian și în 1968 cu „Goana 
după fluturi". Faptul că faza 
județeană a fost limita maximă 
la care s-a ajuns demonstrează 
evidente carențe în pregătirea 
de atunci.

Pentru ediția din acest an, 
formația de teatru din Petroșani 
se pregătește asiduu, eforturile 
vizînd o depășire a rezultatelor 
din anii precedenți.

— In repertoriul nostru — 
ne mărturisea Gh. Negraru, in- 
structor-metodist — a intrat 
piesa „Take, Ianke și Cadîr" 
de V. I. Popa cu care am pre
zentat deja spectacole, fiecare 
aduct nd o nouă experiență și, 
evident, îmbunătățiri interpreta
tive. Vom mai fi angajați cu 
piesa de esență folclorică, cu 
cîntece și dansuri, „Păcală

JLa oricuiitul 580
— Gata Traiane, îl proptim ? 

întreabă un bărbat pe al cărui 
trup dezbrăcat pînă la brîu se 
prelingeau șiroaie de transpira
ție.

Șeful de schimb, Traian Hota, 
privește cu atenție bolta negri
cioasă săpată în masivul de
cărbune, apoi, după o clipă de 
gîndire, pune 
de fier și se 
lor.

— H aideți, 
și pe asta!

...Și uite așa. încetul 
cetul, drumul subteran al omu-

mina pe o bară 
adresează ortaci-

bctieți, s-o punem

cu in-

lărgesc aria subpămînteană a 
activității omului. Am surprins 
la locul de muncă schimbul lui 
Traian Bota. Alături de el, Va- 
sile Bumbar, Zoltan Czekczei și 
ceilalți își concentrau 
asupra armăturii care 
„proptească" tavanul 
abataj. O muncă grea, 
moașă. O muncă care 
altor mineri posibilitatea de a 
scormoni în voie măruntaiele 
pămîntului. L-am căutat pe șeful 
de brigadă, dar... „Costinaș e 
în concediu la Sîngiorgiu de 
pădure" ne-a spus șeful sectoru-

REPORTAJ
lui spre tainele adîncttrilor se 

. prelungește pas cu pas. Aici, la 
, orizontul 580 al exploatării mi- 
I niere Lonea, o mină de mineri 
I harnici luptă cu bezna, cu tăria 
I rocii deschizînd calea spre noi 
I orizonturi miniere. Acolo, dea- 
• supra suitorului cu numărul 73, 
> brigada lui Dumitru Costinaș e- 
I xecută o atacare. Acolo, 
i lumina dulce a miezului 
1 vară, nu ajunge niciodată, 
1 mineri,. repartizați în cele 
1 opturi ale zilei pregătesc 
1 nou abataj frontal din care 
1 bunele, acest diamant ce capătă 
1 strălucire datorită hărniciei omu- 
1 lui va porni înspre colțu- 
1 rile cele mai îndepărtate ale 
1 țării. Cu răbdare, cu o meticulo- 
1 zitate demnă de un artizan, 

încăperea cufundată în adîncuri 
se extinde. Mineri pricepuți pen
tru care meseria îmbrățișată a 
atins demult limitele pasiunii

de masă
argat" după P Dulfu. In aceste 
zile ne vom fixa la încă o pie
să, fie „Frunze care ard" de 
I. D. Sirbu, cu subiect din Va
lea fiului, înainte de 1944, 
fie „Oameni care tac" de Al. 
Voitin. Ambele sînt legate 
activitatea comuniștilor în 
de ilegalitate.

Dar ambițiile sînt mai 
zătoare: cu f iecare zi se 
turează tot mai clar structura 
unui spectacol inedit în Valea 
fiului, inclus, de asemenea, în 
manifestările bienalei de teatru. 
Aflat în 
tuală, de 
terpretare,

de 
anii

cute- 
con-

plină creație intelec- 
regie, scenografie, in- 
spectacolul de sunet

T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)

organisme racordate
atenția 

urma să 
viitorului 
dar fru- 
va oferi

comerțului nostru

ÎN CENTRUL ATENȚIEI 
MINERILOR PETRILENI

In sala de festivități a minei 
Petrila a avut loc adunarea ge
nerală a salariaților E. M. Pe
trila, reprezentați prin peste 200 
de muncitori, ingineri, maiștri, 
tehnicieni și funcționari, întru
niți pentru a analiza, a se sfă
tui și a hotărî asupra perspec
tivei activității de producție a 
exploatării pe perioada viitoru
lui cincinal. La lucrările adu
nării a participat tovarășul 
IOACHIM MOGA, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Hunedoara.

Modul de desfășurare a adu
nării generale a reușit să a- 
iteste o dată mai mult înaltele 
valențe calitative ale potenția
lului minerilor petrileni, discer- 
nămîntul, responsabilitatea și 
avîntul mobilizator cu care tra
tează și întîmpină acest vred- 

e------------------------------------

nlc colectiv sarcinile ce-i re
vin.

Referatul prezentat de direc
torul E. M. Petrila, ing. Gh. 
Giuclea, cît și proiectul pla
nului de măsuri expus de in
ginerul șef Dimitrie Simota, au

PLANUL
CINCINAL
1971—1975

în dezbatere

la pulsul

socialist

tente, de atingere a parametri
lor de producție prevăzuți pen
tru viitorul cincinal. Deși mina 
Petrila a obținut o serie de 
succese, situîndu-se în rîndul 
exploatărilor bune din bazin 
(de opt luni are un plus față 
de plan la cărbune extras de 
9 031 tone), totuși există încă 
lipsuri care au cauzat neînde- 
plinirea unor indicatori sinte- 
tici-cali.tativi, printre care și 
productivitatea muncii, realiza
tă pe perioada de la începutul 
anului doar în proporție de 98,7 
—99,5 la sută. Era normal de 
aceea ca și în recenta adunare 
generală a reprezentanților sa
lariaților să se insiste asupra 
carențelor care mai există, a- 
supra căilor de remediere a lor, 
asupra resurselor interne ce se 
cer puse în valoare. In acești 
sens am reținut unele probleme 
importante ridicate de salariații 
E. M. Petrila dintre care men
ționăm (în paranteză sînt tre- 
cuți vorbitorii care s-au referit, 
în cuvîntul lor, la cele speci
ficate) :

® îmbunătățirea transportu
lui subteran (Stere Păduraru, 
ing. Carol Schreter, ing. Cor
nel Bosa);
• mărirea’ presiunii aerului 

comprimat pe rețelele din ga
lerii și abataje (Stere Pădu
raru);
• permanentizarea muncito

rilor, care trebuie să stea mai 
mult în atenția comitetului da 
direcție, organelor și organiza
țiilor de partid ale exploatării 
(Stere Păduraru);
• utilizarea mai rațională, 

intensivă a utilajelor și echipa
mentelor din dotare, efectuarea 
la timp și eficientă a repara
țiilor, astfel ca să fie evitați 
la maximum posibil timpii 
morți cauzați de aceasta (Tlies 
Borș, Arghir Păcuraru, ing. 
loan Stoica, ing. C. Schreter);
• introducerea cît mai ra

pidă a unor utilaje moderne 
(combine miniere, foreze) care 
să permită obținerea 
damente sporite și 
înaintare superioare 
nel Bosa, ing. Carol
• aprovizionarea cu scule,, 

material lemnos, vagonete și' 
toate cele necesare la locul de 
muncă să fie îmbunătățită (Ilie 
Graure, Moise Peter, Stere Pă
duraru, ing. Cornel Bosa);
• ridicarea calificării sala

riaților (ing. C. Schreter);
• îmbunătățirea condițiilor 

de lucru ale muncitorilor din 
subteran, și pe această bază 
sporirea randamentelor, prin 
urgentarea introducerii stației 
de degazaire a zăcămîntului, da 
îmbunătățire a aeraj ului la zoJ

reușit să definească cu clari
tate coordonatele activității de 
producție ale minei în anii 
1971—1975 și direcțiile princi
pale de realizare a planului.

Marcînd o creștere a extrac
ției medii zilnice de cărbune 
de Ia 3 300 tone în 1971, la 
3 900 tone în 1975 (într-un ritm 
mediu anual de 2,9 la sută) re
zultă că, față de acest an, pro
ducția E. M. Petrila va spori cu 
1,2 milioane tone/an, atingîn- 
du-se astfel la finele cincina
lului următor capacitatea de. 
proiect a minei. Se remarcă 
faptul deosebit că întreg sporul 
de producție se va realiza ex
clusiv pe seama creșterii pro
ductivității muncii, ceea ce în
seamnă o schimbare de esență, 
calitativă, în desfășurarea în
tregului angrenaj de extracție 
a cărbunelui, al însăși opticii 
organizatorice și dinamicii acti
vității de producție. In strînsă 
interdependență cu creșterea 
productivității muncii — care, 
față de acest an, va fi cu 42,5 
la sută mai mare în 1975, adi
că va atinge la nivelul exploa
tării 2,2 tone cărbune pe post 
— va scădea prețul tonei de 
cărbune, ajungînd la 145 lei/to- 
nă, se va reduce cu 15 mc/1 000 
tone consumul de lemn de mi
nă și cu 2,7 mc/1 000 tone con
sumul de cherestea. Totodată, 
ca urmare a politicii partidu
lui de îmbunătățire continuă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, salariul mediu ' al an- 
gajaților E. M. Petrila va a- 
junge la 2 272 lei/lună, cu 21,4 
la sută mai mare decît era a- 
nul trecut.

Pe cifrele care s-au prezen
tat privind sarcinile colectivu
lui E, M. Petrila în viitorul 
cincinal cît și pe realitățile e- 
xistente s-au fondat discuțiile 
reprezentanților salariaților în 
adunarea generală, discuții ca
re au dezvăluit interesul și pre
ocuparea minerilor pentru a 
găsi căile cele mai eficiente de 
lichidare a unor deficiențe exis-

de-servire a populației, să facă 
sondaje, să scoată la suprafață 
eventuale nereguli din activi
tatea unor lucrători din comerț, 
în intențiile bune de a le în
lătura, spre mulțumirea gene
rală a populației. Aceste echipe 
de control obștesc, care acti
vează pe lîngă organizații sin
dicale puternice nu sînt organe 
de supraveghere, ci reprezen
tante ale maselor de salariați 
care le-au investit cu responsa
bilitatea de a le reprezenta și 
apăra interesele privind satis
facerea într-o măsură tot mai 
sporită a 
materiale.

Numai 
angrenate 
ne în echipele de control ob
ștesc care depun o activitate 
susținută de prevenire, și înlă
turare. a unor neajunsuri, dar 
și de stimulare și popularizare 
a experienței bune a unor co
lective de lucru, din comerț și 
alimentația publică sau din do
meniul medico-sanitar. Modul 
cum exercită controlul, rațiu
nea și atitudinea de bun simț, 
darul de a convinge sau nu, 
de a ști să-și impună autori
tatea sînt atribute esențiale pe 
care trebuie să le posede mem
brii echipelor de control ob
ștesc. De asemenea, ei trebuie 
să cunoască la perfecție atri- 
buțiunile ce le revin pentru a

acționa cu competență, în 
plină cunoștință de cauză.

Activitatea lor este îngreu
nată însă de unii factori din 
comerț cărora nu le convine 
să le fie dezvăluite carențele 
muncii, să fie criticați ori sanc
ționați. De aceea, foarte ade
sea, membrii echipelor de con
trol obștesc sînt primiți cu re
zervă și uneori chiar cu re
proș de către anumiți lucrători 
din comerț, nu li se dau expli
cațiile necesare, nu li se pun 
la dispoziție registrele de con
trol pentru a nota în ele obser
vațiile și propunerile pe care 
le găsesc de cuviință. Se mo
tivează că aceste registre s-au 
terminat, au fost duse la con
ducerile unităților, ori pur și 
simplu se încearcă o cale de 
împăcare ' pe loc, „omenește". 
Mai mult, sesizările și propu
nerile echipelor de control ob
ștesc nu-și găsesc finalizarea o- 
biectivă, exigentă, la conduce
rea unităților comerciale. Se 
dau rezolvări formale, „de ochii 
lumii", dar în realitate cei vi- 
novați nu sînt sancționați, li 
se tolerează abaterile, stările 
de lucruri negative persistă sub 
oblăduirea unor membri ai co
mitetelor de direcție. Deși au 
obligația să trimită registrele 
de control la conduceri, unii

lui investiții, ing. Costică Burii- 
an. Păcat, am fi dorit să-l 
cunoaștem pe omul care împreu
nă cu Victor Chiș, Ioan Pantea 
(șefi de schimb), Ilie Văduva, 
Gheorghe Chelaru, Teodor Cor
nea, au săpat și au betonat în 
lunile iunie și iulie cite 
metri de galerie. Am fi 
să-l cunoaștem pe acela 
conduce brigada cea mai 
a sectorului.

Despre această brigadă 
face cinste exploatării am 
numai lucruri bune.

— Sînt oameni pricepuți care 
iubesc munca, ne spunea Gheor
ghe Cigrnăianu, secretarul orga
nizației de partid pe sector. Cu 
toții se înțeleg între ei alcătuind 
o echipă omogenă. Datorită pri
ceperii lor, greutățile care se

L. NICOLAE

care 
auzit

105 
dorit 
care 

bună

(Continuare in pag. a 3-a)
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de 
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trei 
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căr-

tuturor 
corner- 

consum 
de altă

cerințelor de bunuri

In ritm cu creșterea produc
ției de cărbune, cu sporirea nu
mărului populației, cu dezvol
tarea localităților miniere din 
bazinul Văii Jiului, s-a extins 
și rețeaua comercială — condi
ție a îmbunătățirii nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Au 
fost construite complexe comer
ciale, magazine noi, moderne, 
au fost modernizate vechile u- 
nități comerciale, unitățile de 
alimentație publică și de des
facere a legumelor și fructelor, 
se urmărește cu mai multă e- 
xigență aprovizionarea 
unităților din rețeaua 
cială cu produsele de 
necesare populației. Pe
parte se continuă în mod sus
ținut preocuparea organelor lo
cale de partid și de Stat pentru 
pregătirea personalului din co
merț în școli speciale în care 
viitorii vînzători, barmani, os
pătari. bucătari etc. învață nu 
doar noțiuni strict profesiona
le. ci și normele de compor
tare cu clienții, cu consuma
torii. cu cumpărătorii.

Deopotrivă, lucrătorii din co
merț și publicul consumator au 
obligația de a contribui la des
fășurarea unui comerț civilizat. 
In această direcție un rol deo
sebit de important îl au echi
pele de control obștesc — or
ganisme care au menirea să 
vegheze permanent la buna de-

în Valea
peste 650

Jiului sînt 
de persoa-

(Continuare in pag. a 3-a)

unor ran- 
viteze de 
(ing. Cor- 
Schreter)}-

Ion MARGINEANU

(Continuare in pag. a 3-a.)
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Și în Valea Jiului 
$[ l'lll REALIZA

Plinind punct (deocamdată !) unor cercetări care au 
drept scop aflarea unor căi de eficiență sporită pentru me
canizarea operațiilor de tăiere și încărcare la săparea lucră
rilor miniere de înaintare, a unor indicatori tehnico-econo- 
mici superiori celor actuali obținuți în bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, tov. ing. Friederich Sili, inginer principal, 
grupa de specialiști a C.C.P.. ne-a răspuns cu amabilitate 
Întrebărilor puse pe marginea subiectului ca atare.

— Se știe că mărirea vitezelor de avansare se va putea 
asigura numai prin îmbunătățirea organizării muncii la să
parea lucrărilor de înaintare, concomitent cu continua ri
dicare a stadiului tehnic, a zestrei dotării. în scopul meca
nizării eficace a operațiilor de muncă cu grad sporit de di
ficultate, pe faze ale tehnologiei de săpare. In ultimii doi 
ani, cunoaștem că -s-a început experimentarea tăierii și în
cărcării mecanizate în lucrările de pregătire în cărbune 
din Valea Jiului. Se află actualmente „în exercițiul func
țiunii" două combine PK-3 și două de tipul 4 P.U. (PK-7). 
Ne puteți face o mică „radiografie" a situației prezente și a 
tendințelor de dezvoltare în sfera mecanizării operațiilor, la 
acest gen de lucrări, pe plan mondial ?

— In mineritul de huilă — care ne interesează îndeo
sebi — își găsesc domeniul de aplicare diverse tipuri de 
combine de înaintare, destinate săpării galeriilor amplasate 
pe strat, cu roci înconjurătoare sau intercalat'd de duri
tate scăzută. Se reduc costurile de săpare prin creșterea vi
tezelor do avansare și a factorilor dependenți de acest pa
rametru, a posibilității de utilizare a materialelor de sus
ținere mai puțin rezistente .și reducerea întreținerii. „Pas.ul“ 
care se cere a se realiza de către o combină pentru a lucra 
în mod economic, este de peste 2 000 m/an în U.R.S.S. Ti
purile de mașini utilizate sînt, în genere, cele cu freză, am
plasată pe un braț în consolă, avînd la bază modelele com
binelor PK (sovietice) și mașinii maghiare F. Ca urmare a 
rezultatelor experimentale încurajatoare obținute, se consi
deră că — ținînd cont de volumul mare de lucrări pe strat 
— acest tip de utilaj poate să aibă o extindere viitoare im
portantă.

— Totuși, perfecționarea combinelor de înaintare — 
pe care o presupun — cam ce direcție ia în momentul 
de față?

— Se caută, cu tot dinadinsul ca — în ciuda tăriei apre
ciabile a unor roci — să se mențină uin consum de cuțite în 
limite economice. Se tinde spre o tăiere precisă a profilu
lui, cu pereți netezi, in vederea micșorării timpului rezer
vat susținerii. Pentru aceasta, se încearcă realizarea comen
zii automate după program și controlul direcției cu raze 
Laser. Manevrabilitatea mărită — uneori se perforează și 
se pușcă frontul — asigurarea capacității de încărcare-eva- 
cuare, fără întreruperi pentru suprasfărîmări, sînt condiții 
Inerente pentru realizarea unor lucrări corespunzătoare.

— Să revenim-. Vă satisfac performanțele obținute piuă 
în prezent cu combinele de înaintare introduse în subte
ranul minelor din bazinul nostru ?

— Avansările acestor combine nu pot mulțumi întru- 
totul, nici sub aspectul productivității muncii, nici al vite
zelor de înaintare și volumului de lucrări realizat. La noi, 
pe prima jumătate a anului curent, s-a atins doar o viteză 
medie de avansare de 4.34 m/zi, față de aproape 7 m/zi cit 
*-a obținut în U.R.S-S. Luând în considerare faptul că în 
Valea Jiului lucrează utilaje noi, trebuie să accentuăm cu 
atît mai mult asupra imperativului îmbunătățirii indicato
rilor realizați cu combinele în cauză, din toate punctele de 
vedere.

— Care ar fi obiectivele proxime de îndeplinit ?
— Planificarea judicioasă a lucrărilor care urmează să 

se sape cu combinele de înaintare, asigurindu-se oontinui- 
tatea în .utilizarea și pregătirea din timp’ a fronturilor nece
sare — asta pe de o parte —, iar pe de altă parte, organi
zarea superioară a muncii în vederea creșterii sensibile a 
orelor de funcționare a utilajelor. Sub această latură, se 
impune acordarea unei atenții deosebite plasării și aprovi
zionării brigăzilor respective, ca și cointeresării întregului 
personal oare contribuie la bunul mers al lucrărilor.

In cursul anului curent și în 1971 este necesar să se 
elucideze pe de-a întregul problema economicității tăierii 
mecanizate a galeriilor de cărbune, pentru a se putea de
cide dacă este sau nu oportun să se extindă acest procedeu 
în viitor, în ritmul preconizat la ora actuală. Și încă ceva : 
va trebui să ne concentrăm interesul asupra evoluției ti
purilor de combine moderne în seopul perfecționării neîn
cetate a parcului de mașini.

Interviu consemnat de 
Traian MULLER

TEHNICA NOUĂ IN LUME
MINĂ FĂRĂ HALDĂ

fiv VIZOK
Maistru dezertor de la datorie

La o mină tie huilă clin Po
lonia, sterilul extras împreună 
cu cărbunele este jolosit pen
tru construirea de rambleun in 
galeriile subterane, după exploa
tare. C« urmare, haldele din 
apropierea acestei mine se mic
șorează în ultima vreme, deși 
extracția de cărbune crește an 
de an.

INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORAJ MINIER

In U.R.S.S. a fost realizat un 
agregat de foraj care, deplasîn- 
dti-se pe șine, poate fora simul
tan trei găuri de mină, func- 
ționînd în fronturi de lucru cu 
secțiunea de la 5 la 8 mp. In 
rocile cu durata medie, instala
ția permite dublarea vitezei de 
forare în lucrările subterane. 
Aparate automate înlătură po

Termocentrala

Par oseni
izvor de
energie
și lumină

BUNA GOSPODĂRIRE Șl APĂRAREA 
MIJLOACELOR MATERIALE Șl BĂNEȘTI, 

îndatorire a tuturor salariaților
Aplicarea normelor legale a- 

părute în ultima perioadă d« 
timp în legătură cu gospodări
rea mijloacelor materiale și bă
ltești, organizarea și funcționa
rea controlului financiar, în ca
drul unităților Centralei cărbu-, 
nelui Petroșani s-a efectuat sub 
semnul întăririi preocupării 
conducerilor acestor unități pen
tru asigurarea bunei gospodă
riri a patrimoniului ce le-a fost 
încredințat și de prevenire și 
eliminare a deficiențelor gene
ratoare de pagube materiale.

încă înainte de apariția dis
pozițiilor legale votate în ulti
ma sesiune de Marea Adunare 
Națională, în majoritatea uni
tăților Centralei au fost luate 
măsuri de întărire a grijii față 
de mijloacele materiale și bă
nești ce le-au fost încredințate, 
măsuri care — în ultima peri
oadă de timp — au fost inten
sificate. Printre acestea se pot 
menționa : revizuirea — sub as
pectul îndeplinirii condițiilor le
gale — a tuturor salariaților ce 
ocupă funcții legate de gestio
narea bunurilor materiale și 
bănești, întărirea controlului fi
nanciar preventiv, asigurarea

FINANȚAREA Șl CREDITAREA INVESTIȚIILOR

Acesta este un rezultat al fo
losirii unui nou dispozitiv pen
tru concasarea sterilului și ram- 
bleierea pneumatică cu acest 
material, în debleurile formate 
în exploatarea cărbunelui. Gra
fie acestui dispozitiv, întreaga 
cantitate de steril poate fi folo
sită de îndată în partea subte
rană a minei

sibilitatea deteriorării coroanelor 
de foraj, costisitoare, folosite la 
forarea rocilor dure. Dat fiind 
că această mașină este acționată 
electric, devin inutile compre- 
soarele. Instalația este menită să 
ia locul ciocanului de abataj, 
ceea ce va contribui, implicit, 
la eliminarea „maladiei vibra
țiilor, proprie minerilor.

Hotărîrea nr. 859/25 iunie a.c. 
reglementează atît modalitatea 
de planificare, repartizare — 
vărsare a beneficiilor, de finan
țare a mijloacelor circulante cît 
și problemele privind finanța
rea și creditarea investițiilor. 
In această direcție, hotărîrea 
constituie baza raporturilor ce 
vor exista între beneficiari și 
banca, de investiții în procesul 
de finanțare și creditare a in
vestițiilor. Fără a Intra încă în 
conținutul acestor raporturi, 
voui semnala că în finanțarea 
investițiilor au apărut surse 
noi : beneficiile planificate și 
creditele bancare pentru finan
țarea investițiilor centralizate, 
precum și beneficiile reținute 
de întreprinderi pentru execu
tarea de investiții necentrali
zate.

Și în ce privește planificarea 
investițiilor centralizate au a- 
părut modificări : investițiile 
de importanță deosebită se vor 
nominaliza în „lista investițiilor 
nominalizate" și se vor finanța 
din fonduri proprii dar mai ales 
din alocații bugetare, în timp 
ce restul investițiilor vor fi cu
prinse in „lista investițiilor cc se 
creditează", creditele bancare ur- 
mînd a se rambursa din fondu
ri proprii. S-a reglementat ur
mătoarea ordine de prioritate 
în ce privește asigurarea fon
durilor prin planurile anuale ; 
lucrările prevăzute a se pune 
în funcțiune in anul de plan și 
în primul rind cele care asigu
ră sporirea exportului sau di
minuarea importului ; stadiile 
fizice prevăzute în grafice la 
lucrările în continuare și numai 
în ultimă instanță, lucrările 
noi prevăzute a se începe în 
anul de plan.

In activitatea de finanțare și 
creditare, băncile pot avea re
lații atît cu unitățile economice 
cu gestiune proprie cît și cu ce
le cu gospodărie internă. în mă
sura în care acestea se justifi
că și organele ierarhice superi
oare ale acestora au căzut de 
acord în acest sens.

în baza prevederilor Legii 
nr.72 și a H.C.M. nr.. 859 și 
900/1970. Banca de investiții a 
emis Instrucțiunea nr. 1/1970 
privind finanțarea, creditarea 
și decontarea investițiilor. In
strucțiunile respective au fost 
difuzate la principalii benefici
ari deserviți de unitatea noas
tră și este evident că pe par
cursul aplicării lor se va asi

condițiilor corespunzătoare de 
depozitare și păstrare a bunu
rilor materiale, întărirea pazei 
acestor bunuri etc.

Deși primele rezultate obți
nute în urma aplicării acestor 
măsuri sînt promițătoare, s-a 
constatat, cu ocazia controale
lor efectuate în ultimele luni, 
că mai sînt încă unități în ca
drul centralei la care măsurile 
nu au fost aplicate în totalitate, 
iar ca urmare starea de fapt, 
sub aspectul gospodăririi mij- 
loaeelor materiale și bănești, 
este necorespunzătoare. Iată, cî- 
teva exemple :

O materialele de masă (ci
ment, nisip, balast, piatră con- 
casată și lemnul de mină) sînt 
depozitate la puțurile nr. 1 și 
nr. 2 est Maleia de la exploa
tarea minieră Livezeni fără 
nici un fel de asigurare, nefiind 
împrejmuite și neavînd pază. 
Aceeași situație se prezintă șl 
la rampa C.F.R. a aceleiași u- 
nități, unde nu este asigurată 
nici un fel de pază în,Schim
burile II și III, cit și fe* mina 
Bărbăteni;
• la depozitele de’rrffleriale 

de la E. M. Livezeni și E. M. 
Paroșeni nu există mijlbace de 

gura continua perfecționare a 
metodelor și instrumentelor de ■ 
lucru prevăzute.

Ideea de bază a acestor in
strucțiuni o reprezintă simplifi
carea formalităților legate de 
finanțarea, creditarea și decon
tarea investițiilor, atît sub ra
portul numărului și complexi
tății ce se depun de către be
neficiari cît și în ce privește 
activitatea proprie a băncii. 
Dat fiind, faptul că în nume
roase direcții se renunță la e- 
vidența analitică dublă a chel
tuielilor de investiții, la benefi
ciar șl la bancă, în favoarea 
evidențelor celor dinții, crește 
rolul și răspunderea benefici
arilor în ce privește gospodă
rirea judicioasă și legală a fon
durilor.

Este inutilă rezumarea in
strucțiunilor de care este vor
ba. dar apreciem că este util 
să relevăm principalele etape 
și documente în vederea finan
țării, creditării sau decontării 
investițiilor.

Admiterea la finanțare

Investițiile din competența 
de aprobare a titularilor și be
neficiarilor de investiții se ana
lizează, așa cum s-a stabilit 
prin H.C.M. nr. 900/1970, îna
inte de aprobarea lor, de că
tre Banca de investiții. In ca
zul filialei din Petroșani, acea
stă analiză se face — pentru 
investițiile ce se aprobă de 
Centrala cărbunelui . Petroșani 
și de către ceilalți beneficiari 
cu cont deschis la unitatea noas
tră — pe baza studiului. teh- 
nico-economic sau a proiectului 
în fază unică. însoțit de avizul 
consiliului tehnico-științific (C. 
TJS.) al beneficiarului în termen 
de 20 de zile de la depunerea 
documentației complete. Este 
important ca pentru o comuni
care operativă a rezultatului 
avizării, o dată eu depunerea 
documentației, beneficiarii tre
buie să informeze banca și a- 
supra datei prevăzute pentru 
ședința organului colectiv de 
conducere în care se aprobă 
investiția respectivă.

Pentru investițiile la care nu 
se întocmesc documentații teh- 
nico-economice. (achiziții de uti
laje, obiecte de investiții etc) 
avizarea se va face pe bază me
moriului de justificare a ne
cesității, oportunității și eficien
ței economice.

Admiterea la finanțare *a in- 

cîntărire corespunzătoare, fapt ce 
creează posibilități de risipă sau 
sustrageri;
• predarea-primirea gestiu

nii depozitului de materiale, de 
la E. M. Bărbăteni s-a efectuat 
fără respectarea normelor lega
le. respectiv fără inventariere; 
o perioadă de timp gestiunea 
a fost condusă de contabilul 
Pavel Turdeanu, funcție incom
patibilă cu cea de gestionar;
• deficiențe față de gospo

dărirea mijloacelor materiale și 
bănești au fost constatate și în 
legătură cu acordarea echipa
mentului de protecție și de lu
cru, prin aceea că se acordă 
asemenea echipament peste pre
vederile legale și nu se urmă
rește recuperarea lui de la cei 
plecați din unitate, pagube de 
acest gen fiind constatate la 
majoritatea unităților verificate 
însă în volum mai mare la 
preparația Lupeni, E. M. Paro
șeni etc.;
• erorile săvârșite în calcu

larea corectă a drepturilor de 
personal și similare, constituie 
o altă sursă de diminuare a 
patrimoniului unităților, în spe
cial prin acordarea necuvenită 
a unor drepturi, aspect negativ 

FRANCISC IACOB 
DIRECTORUL FII FALEI DIN PETROȘANI 

A BĂNCII DE INVESTIȚII

vestițiilor pentru care se în
tocmește documentația tehniec- 
economică se face la cererea 
beneficiarului, la începutul lu
crării, Ia valoarea totală a de
vizului general, chiar dacă lu
crarea se execută în mai mulți 
ani. In baza prevederilor din 
planul anual de investiții și de 
finanțare — creditare, benefi

ciarii vor depune următoarea 
documentație: studiul tehnico 
economic (S.T.E.) sau proiectul 
de fază unică P.F.U. și graficul 
de eșalonare a investiției, legal 
aprobate; autorizația de con
strucție ; contractul de antre
priză și proiectul de organizare 
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NOI REGLEMENTĂRI

faza I. Admiterea sau neadmi- 
terea la finanțare se va comu
nica de către bancă în maxi
mum 5 zile și pe baza acestei 
comunicări se voir putea începe 
sau nu lucrările de organizare 
a șantierului.

Insistăm asupra faptului că 
investițiile neproductive a că
ror valoare după deviz depășe
ște 200 000 lei, indiferent de 
fondurile din care se realizea
ză, se admit la finanțare numai 
dacă execuția lor a fost apro
bată de Consiliul de Miniștri.

Pentru executarea lucrărilor 
de bază și decontarea lor, bene
ficiarii vor depune devizele de 
execuție și devizele pe categorii 
și cheltuieli, legal aprobate și 
întocmite corespunzător preve
derilor din devizul general.

Decontarea, evidența plăților 
și controlul bancar

Este foarte important de re
ținut că devizele de execuție 
se depun la bancă concomitent 
cu depunerea lor la antrepre
nor. Se vor depune în continu
are și vor urma regimul devize
lor de execuție și notele de co
mandă suplimentară care mo
difică valoarea pe obiect prin 
utilizarea economiilor existente 
față de devizul general la al

constatat la toate unitățile ve
rificate în ultima perioadă. De 
exemplu, la E. M. Livezeni, da
torită unei interpretări eronate 
a legislației s-a plătit unor sa
lariat,! spor de vechime neîn
treruptă și pe perioada conce
diului de odihnă.

In spiritul prevederilor lega
le nou apărute în problema 
gospodăririi mijloacelor mate
riale și bănești, este necesar 
ca, prin grija conducerii uni
tăților să se ia de urgență mă
surile necesare ca asemenea 
deficiențe să nu se mai pro
ducă în viitor, cunoscîndu-se 
răspunderea ce revine în acest 
sens conducătorilor de unități. 
Asemenea măsuri trebuie luate 
nu numai la unitățile susmen
ționate, ci la toate unitățile 
centralei, astfel îneît buna gos
podărire a bunurilor materiale 
și bănești să constituie o preo
cupare permanentă a tuturor 
salariaților, indiferent de func
ția pe care o ocupă în unitatea 
respectivă.

Ioan POP
șef serviciu control financiar

C.C.P.

te obiecte sau a cotei de diverse 
și neprevăzute din devizul ge
neral.

Prin documentațiile de execu
ție depuse la bancă, inclusiv 
notele de comandă suplimentară, 
volumul total al lucrărilor de 
construcții-montaj aprobat poa
te fi depășit cu maximum va
loarea cheltuielilor „diverse și 
neprevăzute" aferente lucrărilor 
din partea I-a a devizului ge
neral.

Reducerile efectuate de bancă 
la devizele de execuție în mă
sura în care ele au rămas de
finitive, afectează în mod cores
punzător devizele pe categorii 

de lucrări, pe obiect, devizul 
general precum și plafoanele de 
decontare.

Banca va ține evidența plăți
lor pentru investiții pe struc
turile „construcții-montaj*, „con
strucții" și alte cheltuieli" pe 
fiecare deviz general (la lucră
rile nominalizate), sau pe pozi
ții globale (pentru acțiunile fi
nanțate sau creditate), fără să 
mai țină vreo evidență pe o- 
biecte sau pe fel de cheltuială. 
Plafoanele de decontare pentru 
lucrările de construcții-montaj 
executate în regie se diminuea
ză cu sarcina anuală de redu
cere a prețului de cost.

Decontarea lucrărilor de e«n- 
strucții-montaj executate se fa
ce pe baza taloanelor — situa
ție de plată lunară, întocmite 
pe fiecare deviz general (pozi
ție globală), cu înscrierea dis
tinctă a cotei de organizare de 
șantier. In cazul taloanelor tri
mestriale de sfir.șit de an sau 
de terminare a lucrărilor.. rea
lizările se desfășoară pe obiec
te, iar la taloanele de sfârșit de 
an și de terminare a lucrărilor, 
se anexează procesele verbale 
ale lucrărilor realizate.

Se poate ca un maistru minei 
— cadru tehnic mediu, investit 
după cum se știe cu răspunderea 
organizării și conducerii producției 
în subteran, omul a cărui funcție 
incumbă obligația profesională ți 
morală de a pretinde ordine și 
disciplină personalului muncitoresc 
din subordine — să ignore 
într-atît toate aceste principii ale 
muncii socialiste îneît să dezole
ze de la datorie în timpul șutu
lui ? Așa ceva pare de necrezut. 
Și totuși un astfel de caz ieșit din 
comun s-a petrecut zilele trecute 
la mina Uricani.

Maistrul miner loan Costea de 
la zona l-a a minei și-a mai dat 
el în petec cu indisciplina. In 
ziua de 14 septembrie a făcut-e 
cu vîrf și îndesat. S-a prezentat 
la șut, a pontat frumușel munci
torii din schimbul II și și-a văzut 
de... drum. Nu prin raionul său, 
pe la locurile de muncă pentru a 
organiza aprovizionarea brigăzilor 
cu cele necesare, a supraveghea 
desfășurarea normală și în condi
ții de siguranță a lucrului în ve
derea îndeplinirii preliminarului de 
producție, ci a ieșit afară pe poar
ta exploatării. A părăsit pur și 
simplu mina, în timpul cînd era

Neatenție...
La mina Aninoasa s-au petre

cut, luna trecută, intr-uit interval 
de numai cîteva zile, un fir de 
nereguli la efectuarea unor opera
ții de lucru în subteran, toate sol
date cu accidente. Am notat trei 
din ^eroii“ în cauză și faptele lor 
regretabile făcute... pe propria lor 
piele.

Primul: Ion Utcscu. lucra în 
galeria de deschidere de la ori
zontul X sud-Aninoasa și, în- 
cercînd să bată un cui pentru fi
xarea cofrajului de beton, neatent 
cum era în acel moment, a bă
tut... pe alăturea nimerind cu mu
chia securii un deget al propriei 
mîini. Din această pățanie, dureri, 
zile de incapacitate, lipsirea brigă
zii de aportul său ca miner șef de 
schimb.

Al doilea : Vasile Ardelean. Ca 
miner 3 nu se poate spune că nu 
știe să mînuiască un joagăr. Si 
totuși, vrînd să taie o bucată de 
scindară cu jaagărul în rampa pu
țului orb nr. 7 de la orizontul 
XI al minei, a „uitat" pe semne 
că unealta aceasta atît de simplă 
are colți tăioși din oțel și -că, 
nenunuiti cu atenție colții aces
teia pot mușca din propria-i carne. 
Ca atare, colții joagărului t-a în
cercat lui V. Ardelean rezistența 
pielii de pe develul unei mîini.

Al treilea : Grigore Ciohrs, u.

In cazul lucrărilor executa
te în regie, indiferent de valoa
rea acestora, decontarea se face 
pe elemente de cheltuieli ur- 
mînd ca la sfîrșitul anului sau 
la terminarea lucrărilor justi
ficarea fondurilor cheltuite să 
se facă pe baza situațiilor de 
plată întocmite pe fiecare deviz 
general, cu desfășurarea pe o- 
biecte și la care se anexează 
procesele verbale ale lucrărilor 
executate.

Atunci cînd din controlul pe 
care îl va face banca, va re
zulta că s-au decontat realizări 
care nu au depusă în bancă 
documentația de execuție, aces
te realizări vor fi reduse din 
plățile cuvenite executantului.

In cazul utilajelor, mijloace
lor de transport, uneltelor, ac
cesoriilor de producție și in
ventarului gospodăresc, de na
tura fondurilor fixe prevăzute 
în planul de stat la poziții glo
bale, admiterea la finanțare și 
decontare se va face pe baza 
memoriilor de justificare a ne
cesității. oportunității și eficien
ței economice avizate de bancă 
și legal aprobate, fără depune
rea de liste de utilaje.

Cheltuieli ce se creditează

Banca de investiții va credita 
utilajele tehnologice, materiale
le pentru lucrările ce se exe
cută în regie sau în antrepriză 
dar sînt procurate de beneficiari, 
cheltuielile pentru probele teh
nologice, precum și achiziția o- 
biectelor de inventar de mică 
valoare sau de scurtă durată 
destinate a constitui prima do
tare a unor unități sau scoții 
noi.

Dacă creditele pentru utilaje 
și materiale se rambursează din 
fondurile de investiții pe mă
sura includerii lor în operă, 
cele pentru probe se rambur
sează din rezultatele oloținute 
prin valorificarea producției și 
numai diferența neacoperită din 
fondurile de investiții. Credi
tele pentru obiecte de inventar, 
în toate cazurile, se rambur
sează din mijloacele circulante 
ale unității sau secției nou în
ființate în cel mult trei luni 
de la punerea în funcțiune.

In ce privește creditarea uti
lajelor tehnologice au rămas 
valabile principiile cunoscute 

in exercițiul funcțiunii plecînd 
iii interese personale din localitate 
(se spune că la Orăștie?!). Nu 
l-a interesai că în urma lui rămin 
zeci și zeci de muncitori fără în
drumare ți control, că rămin pro
bleme ale producției nerezolvate, 
că în lipsa sa din subteran în ele 
opt ore ale schimbului se poate 
întîmpla orice. Și acest ori, e 
s-a întîmplat : la abatajul 
front lung din raion s-a produs 
o surpare pe fîșie, iar aerajul 
fiind astfel strangulat, s-a acumu
lat metan în galeria de cap în 
concentrație care nu mai permitea 
continuarea lucrului, pierzîndu se 
din această cauză trei schimburi 
de producție, făcîndu-se claeltuieli 
în plus penirti remedierea av niei. 
Dezertarea de la post a maistru
lui Costea a lovit așadar produc
ția, interesele colectivului, a des
chis calea unor avarii punînd în 
pericol viața oamenilor în subte
ran.

împotriva unei atît de grave 
încălcări a disciplinei muncii, ju
decata colectivului minei Uricani 
va fi desigur necruțătoare, iar or
ganele ce anchetează cazul vor 
ști să aplice cea mai aspră pe
deapsă. ’

neatenție!...
Ca muncitor necalificat, nu se pot 
emite prea mari pretenții privind 
munca și comportamentul său. O 
mul mai are multe de învățat Dm 
ca să ducă un obiect în spate firi 
a i se întîmpla nimic rău, a exe
cuta o operație simplă de lucru, 
asta se poate și chiar trebuie st 
i se pretindă, că doar i s-a lăcul 
instructajul N.T.S. de rigoare cum 
să se ferească de accidente îtt 
subteran. Se vede însă treaba d 
ce i s-a spus la instructaj a intrai 
pe o ureche și a ieșit pe alt*. 
Xumai așa se explică ce i s-a frț» 
tîmplat. Lucrînd la stația de pinu 
pe de la orizontul X Pisc» a fell 
pus să transporte o bucată dt 
conductă de aspirate, iar aceasta 
i-a căzut pur și simplu de Di 
umăr. Incercînd s-o prindă din 
cădere (de ce n-o fi ținut-o mal 
Inne cît era pe umăr ?!) s-a ac
cidentat la mînă.

Cazuri... cazuri... Toate avînd 
aceeași sursă: neatenția. Ele a» 
fost prelucrate cu întreg efectivul 
din subteran. Și totuși au fost ur
mate de alte cazuri, de același 
soi. Colectivul minei Aninoasa n» 
are un antidot mai tare cu care 
să-i trateze pe cei neatenți, pe 
acel care neglijează regulile ele
mentare de siguranță în timpul 
lucrului ?

B. I.

anterior, cu mențiunea că ad
miterea la creditare se face «• 
bancă pe baza prevederilor dia 
d'-vizele generale și din planul 
anual de credite fără depu
nere-a altor documente. In 
schimb achiziția utilajelor teh
nologice se urmărește de ban
că distinct funcție de prove
niență: din țară și din impari. ;

In cazul investițiilor prevăzu
te în lista celor care se credi
tează, finanțarea și decon'area 
se fac pe baza acelorași docu- 

/ mente ca în cazul investițiilor 
finanțate nerambursabil, dacă 
se întrunesc, cumulativ, urmă
toarele condiții :

• au asigurată sursa certă 
de aprovizionare cu materii pri
me și desfacere pentru produ
sele ce se vor obține;

• au asigurate condiții pen
tru executarea în termene 
scurte, de regulă 12 luni:

• beneficiile prevăzute a se 
realiza de pe urma investiției 
asigură recuperarea valorii a- 
cesteia în cel mult 5—6 luni.

Toate cheltuielile aferente a- 
cestor investiții se decontează 
dintr-un singur cont de credi
te. rambursarea urmînd a în
cepe in prima lună . următoare 
punerii în funcțiune. Dobînzile 
aferente creditelor acordate pî- 
nă la punerea în funcțiune se 
suportă din devizul general, iar 
cele după punere în funcțiune 
din aceleași fonduri din care 
se face rambursarea.

Instrucțiunile B.L nr. 1/1970 
reglementează și celelalte pro
bleme legate de finanțarea, 
creditarea și decontarea inves
tițiilor. dar acestea nu prezinți 
particularități demne de a ■ 
menționate aci.

O
Aplicarea noilor reglementări 

este în cur». Rezultatele 
vor depinde direct de mo
dul în care noile reglemen
tări sînt însușite și aplicate c» 
consecvență atît de aparat»! 
băncii cît șl de cel al benefi
ciarilor Și ele vor trebui să se 
tr aducă în operați vi bate aport» 
tă. de ambele părți, simplifi
care rațională, eficiență cres
cută a investițiilor.
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A

hi centrul atenției
(Urmare din pag. 1)

na I (Arghir Păcuraru), a do
tării cu echipament adecvat lo
cului de m.uwță (Moise Peter);

crăritor executate în antrepriză 
de către T.C.M.M. să fie sub
stanțial îmbunătățite (Petru 
Crăciun);

unor 
amena- 

o 
insistență în aprovizionare 
(Carol Schreter, Mircea Moldo
van);

piese 
jar ea

rezolvarea lipsei 
de schimb prin 
unui atelier local și 

in

• respectarea disciplinei în 
producție, se impune cu toată 
acuitatea, în scopul atingerii 
nor înalte randamente (ing. 
Schreter, Moise Peter);

u- 
C.

de

G e necesar ca să fie re
luată fabricarea stîlpilor cu 
fricțiune (ing. Cornel Bosa);

• intensificarea lucrărilor 
pregătiri la orizontul 14 (Ion 
Bodenloz);

< introducerea unor noi me
tode de rambleiere, mai adec
vate și mai eficiente fiecărui 
abataj (ing. Arghir Păcuraru, 
Stere Păduraru);

9 urgentarea extinderii hal
dei (Mircea Moldovan);

• calitatea și termenele lu-

• îmbunătățirea condițiilor 
de transport în comun a sa- 
lariațiler E. M. Petrila (Petru 
Crăciun).

Toți vorbitorii și-au exprimat 
acordul deplin față de indica
torii pe care îi are de îndepli
nit în viitor E. M. Petrila, și-au 
manifestat, în numele colective
lor de muncă din sectoarele mi
nei pe care le reprezentau, ho-

(Urmare din pag. 1)

îvesc în cale 
repeziciune.

partea 
a ex- 
pentru 
pentru

A

E T E
In primele zile ale lunii iu

nie, ploile torențiale s-au abă
tut asupra frumosului nostru ți
nut. Jiul s-a „umflat", amenin
țând bunurile construite de-a lungul 
aniler cu atîta trudă de 
Harnicilor oameni de prin 
focului. In cele din urmă, i 
a fost stăpânită. Ia calea 
îhvolbtrrate au fost ridicate 
rapiditate maximă diguri de pro
tecție. La construcția lor ptovi- 
zorie în localitățile lonea. Jieț, 
Petrila s-ati folosit tot felul de 
materiale. Printre altele, și vago- 
nete de mină încărcate cu piatră 

acoperite cu plasă de sirma. 
Atunci însă, cînd s-a recurs la 
această soluție s-a luat hotărîrea 
ea imediat după retragerea viittr-

indispensa-
recu-

ri
I
I
)

t 
I 
I
ă

I
I
*
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r
I
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I
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I

mina 
partea 
natura 
apelor 

cu

r

rilor maxime, aceste 
bile „utilaje" miniere să fie 
perate și redate producției.

Din păcate, acele hotărîri 
fost uitate. După trei luni 
zile o serie de asemenea vagonete 
zac pe fundul albiei Jiului în 
mai multe localități din Vale aș- 
teptînd „salvarea". La Petrila va- 
gonetele au fost ridicate din apă, 
dar lăsate în voia soartei și a.. 
ruginei.

Și dacă cineva dorește să con
state la- fața locului cum au fast 
aruncați, bani pe apa sîmberei 
(5 CCO lei este prețul unui vago- 
net), o poate face cu ușurință în 
fața intrării stadionului sportiv 
din Petrila.

N. L

I1 apte de laudă ale
oamenilor de la volan
Promptitudine

La intervale de cile două 
zile, pe ruta Petroșani — Pi
tești face cursa-navetă auto
camionul cu șea purtind nu
mărul de circulație 21 UD 
440. Condus cu iscusință de 
șoferul Constantin Ajităriței, 
acest mijloc auto de mare 
capacitate — 8 tone — aduce 
beneficiarului (T.A.P.L. Pe
troșani) servicii ireproșabile : 
face curse rapide, sosește la 
destinație fără întirzieri. iar 
marfa, compusă din mii de 
sticle cu bere, sosește la fie
care cursă intactă, in ciuda 
drumului lung parcurs, de 
sute de kilometri.

Performanță
De mai mulfi ani„ cînd tri

mite mașini in curse interur
bane, la efectuarea transpor
turilor de piese de schimb cu 
mișcare urgentă pentru Cen
trala cărbunelui, Autobaza 
TA Livezeni îl preferă de fie
care dată la volanul acestor 
mașini pe șoferul Constantin 
Florea. Disciplinat, ' bun cu
noscător al mașinii și stă pi
nilor desăvirșit al volanului, 
conducătorul, auto C. Florea

au
de

tărîrea fermă de a munci cu 
spor pentru ducerea la bun 
sfîrșit a sarcinilor majore ce 
le-au fost încredințate.

Luând cuvântul, directorul ge
neral al Centralei cărbunelui 
Petroșani, dr. ing. Petru Roman, 
a conchis :

„Din prezentarea făcută de 
tovarășul Giuclea și din cuvân
tul luat de dumneavoastră, re
zultă că stăpîniți problemele ce 
se pun în viitorul cincinal pen
tru mina Petrila, că se cunosc 
principalele măsuri prin care se 
pot realiza și se știu deficien
țele ce trebuie înlăturate". Prin
cipala sarcină ce revine în con
tinuare colectivului E. M. Pe
trila, a arătat vorbitorul, este 
aceea de a împlini un plan de 
investiții de aproape 400 mili
oane lei, de a crește vitezele 
de avansare, de a spori randa
mentele și de a reduce chel
tuielile de producție și consu
murile de material lemnos; a- 
dică o axare pe indicatorii cali
tativi de producție.

In încheierea lucrărilor adu
nării generale a reprezentanți
lor salariaților a luat cuvântul 
tovarășul IOACHIM MOGA, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Hunedoara, 
care a făcut ample și precise 
recomandări colectivului minei 
Petrila încotro trebuie să-și în
drepte forțele. în scopul reali
zării cu succes a obiectivelor 
viitorului cincinal. Consider, că 
trebuie concentrată atenția, a 

asigu- 
coros- 
plan, 

avan- 
mun- 
urmă

spus vorbitorul, asupra 
rării unei linii de front 
punzătoare sarcinilor de 
s creșterii vitezelor de 
sare și a productivității 
cii. Pentru acest din
obiectiv e necesară creșterea 
indicelui de utilizare a mașini
lor și extinderea, conform pro
gramului prevăzut, a mecani
zării și modernizării procese-

lor de producție, a punerii in 
valoare în mai mare măsură a 
unor rezerve interne, ca disci
plina în producție, îmbunătăți
rea activității din sectoarele de 
deservire (transport, întreținere 
etc.) a abatajelor. O problemă 
importantă la mina Petrila este 
aprovizionarea tehnico-materia- 
lă. Majoritatea discuțiilor s-au 
referit Ia ea.

In mod deosebit tovarășul 
Ioachim Moga a insistat asupra 
prestigiului și rolului condu
cător a.l organizației de partid 
în activitatea de producție cit 
și asupra preocupării și grijii 
ce trebuie să existe din 
factorilor de conducere 
pdoatării pentru oameni, 
a le rezolva problemele, 
a le crea condiții cit mai bune 
de muncă și viață, în scopul 
stimulării și mobilizării lor la 
îndeplinirea cu succes a sarci
nilor de producție viitoare.

„Să ne sfătuim mai mult cu 
oamenii, a spus vorbitorul, a- 
supra modului cum să rezol
văm sarcinile. Problemele mari 
care revin exploatării miniere 
Petrila pentru anul 1971 și 
cincinal, impun preocupări mai 
multe față de modul de orga
nizare, de coordonare și de con
ducere a activității de produc- 
ție“.

Lucrările adunării generale a 
salariaților E .M. Petrila, ca
racterizate printr-un accentuat 
spirit de lucru, au scos î-n re
lief hotărîrea fermă a colecti
vului minei de a face tot ce e 
posibil, încă de pe acum, ca 
sarcinile majore ce le revin în 
viitorul cincinal să le realizeze 
și să le 
fiind că 
o reală 
buție la 
lui de înflorire a României so
cialiste, elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului.

depășească, conșticnți 
prin aceasta își aduc 
și importantă contri- 
înfăptu.irea programu-

Fermentul novator
în m ișcarea artistică de masă

(Urmare din pag 1)

a stabilit q adevărată perfor
manță (spre mulțumirea be
neficiarului deservit) privind 
volumul mărfurilor transpor
tate. Conducind un autoca
mion Sfi 113 de 5 tone (21 
HD 2 242), el a 
luna august, să 
60 000 tone/km,
40 000 tone/km planificat, iar 
în același timp să facă eco
nomii la piese de schimb și 
carburanți.

reușit, in 
realizeze 

față de

Inițiativă
De 

nuiți 
tățile 
autocamioane de mare capa
citate își „descarcă" prețioa
sa încărcătură — sticlele cu 
bere proaspătă de Trivale — 
adusă 
va de 
direct 
cere a 
tație publică aparține șoferi
lor Ion Volosineu, Alexandru 
Iclozan și alții. Avantajele a- 
plicării inițiativei: se inlzb- 
tură manipulările (respectiv 
cheltuielile) in plus a mărfii 
și aglomerările la depozit, iar 
produsul — berea — ajunge 
proaspăt la consumator.

citea timp sintem obiș- 
să vedem cum la uni- 
T.A.P.L. din municipiu

de la Pitești. Inifiati- 
a se descărca berea 
pe rețeaua de desfa- 
unităților de alimen-
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și lumină „Cîntare omului" va 
fi o noutate surprinzătoare aici. 
Este conceput ca un elogiu, un 
poem închinat spiritului con
structiv al omului, și va fi for
mat din poezii ale scriitorilor 
români care și-au închinat crea
țiile omului. Fundalul muzical 
urmează să fie selectat din mu
zica lui Enescu, Ciprian 
bescu, Beethoven și alți 
zitnri.

— Prin acest spectacol 
na realizatorul lui, Gh. 
grant — intenționăm să spargem 
diletantismul, să propunem un 
gen nou de spectacol la noi și 
să intrăm în sfera artei. Spec
tacol complex și deosebit de exi
gent, incluzînd muzică, lumină,

Porum- 
compo-

— opi-
Ne-

balet, recitatori artistici, specta
colul de sunet și lumină va fi, 
sperăm, o revelație a posibilită
ților, neexploatate pe deplin ale 
artiștilor amatori.

Un ferment creator, o căutare 
neostenită de noi soluții specta
culare este ceea ce trebuie să 
caracterizeze munca cultural- 
artistică din Valea Jiului. Sînt 
unele forme artistice perimate 
de prea îndelungată tratare me
diocră. Spectacolul inedit și pro
mițător care se naște la Casa 
de cultură va fi apreciat, fără 
'îndoială, în apropiata bienală 
de teatru, și va oferi o pildă 
— desigur, receptivă la îmbu
nătățiri — de căutare a unor 
formule artistice viabile și în 
acord cu exigențele actuale ale 
spectatorilor.

•••
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Jla orizontul 580
sînt înlăturate cu 

..„.J.' ■ După, cum știți, la
Lonea sînt destule. Infiltrațiile 
de apă, tectonica stratelor dau 
multe bătăi de cap. Este adevă
rat că și conducerea sectorului 
acordă tot sprijinul acestei e- 
chipe.

— Nu pot nega cele afirmate 
de tovarășul secretar, intervine 
inginerul Burian. Am o slăbiciu
ne deosebită pentru acești băieți 
tineri. Cum să nu-i ajuți atunci 
cînd ii vezi porniți pe fapte 
mm: ? Realitatea este că ei în
șiși se ajută. Chiar și șeful de 
brigadă. Dumitru C.ostinaș este 
unul din vechii inovatori de la 
mina noastră. Foarte recent a 
prezentat planul unei inovații 
menite să ușureze munca echipei 
pe care o conduce. După mate 
probabilități'e ea va fi curînd 
pusă- în aplicare. Astfel va crcș-

te siguranța lucrărilor și se va 
scurta considerabil timpul de 
execuție.

Am părăsit locul de muncă 
al brigăzii. Oamenii cu faptele 
lor au rămas întipăriți pe ecra
nul nevăzut al gîndirii noastre. 
Pentru meritele deosebite obți
nute în ultima perioadă de 
timp, echipa condusă de comu
nistul Dumitru Costinaș a fost 
premiată recent. Pe unul din 
pereții biroului în care condu
cerea sectorului prelucra scriptic 
succesele din subteran ale mine
rilor, un steag purpuriu cu în
semnele aurii de secție fruntașă 
atrage atenția, 
lor 
pd 
pe 
a.-i
azi încolo. Oameni ca aceia din 
brigada vizitată sînt hotărîți 
să nu precupețească nici un efort 
pentru păstrarea lui.

$i dorința ace- 
rare astăzi posedă acest dra
de învingător in întrecerea 

exploatare are mari șanse de 
păstra „domiciliul" și de

(Urmare dm pag 1)

■ responsabili -de unități uită in- 
tențioifat. acest lucru. Așa pro- 
cedează de pildă gestionarul

restanrantului ..Minorul" din 
Lupeni. La un control al In
specției județene comerciale s-a 
constatat că fostul gestionar al 
restaurantului „Cărbunele” din 
Lorica.
registrul de control închis 
casa de fier, iar gestionarul 
la restaurantul „Straja” 
Vulcan-, Ioan Pirvulescu. 
păstra, pentru mai multă sigu
ranță probabil, la el acasă. In 
alte unități ale T.A.P.L., C.L.F. 
și O.C.I.. Alimentara aceste re
gistre do control nici măcar nu 
există, responsabilii respective
lor magazine fiind mai mulțu
miți că nu le au decît să li se 
consemneze în ele diverse aba
teri de la regulile comerțului.

Poate că nu întotdeauna mem
brii echipelor de control ob
ștesc procedează in modul cel 
mai corect in activitatea lor; 
poate că nu toți membrii echi
pelor de control obștesc sînt 
foarte competenți să exercite 
asemenea controale dar, în ge
neral. oamenii au ales în aceste 
organisme pe cei mai corecți 
și sinceri colegi de muncă și 
organizațiile comerciale au da
toria să-i ajute în activitatea 
lor, să le expună greutățile pe 
care le au, cauzele care gene
rează aceste greutăți, să încer
ce împreună să lichideze orice 
lipsuri întru mulțumirea gene
rală a populației. Echipele de 
control obștesc sînt niște orga
nisme bine determinate, alese 
de cetățeni pentru a apăra in
teresele cetățenilor. Ele trebuie 
să-și exercite în mod riguros 
obligațiile, iar unitățile comer
ciale să le acorde tot sprijinul.

Alexandrii Saucă, ținea 
în 
de 

din 
îl

Mica
publicitate

Șl MELCUL A CIȘTIGAT
Multe viețuitoare sânt în lumea 

asta dar nici una nu-1 întrece în 
comoditate pe melc. Chiar de-i 
arde casa în spinare tot nu-1 
scoți din ritm. Cel mai leneș din 
această tagmă a chiulăilor s-a 
aciuiat însă în grădina lui 
Iedenac-baci, care locuiește pe 
strada Decebal din Petroșani. Dar 
și ăsta a câștigat în mod detașat 
o marc întrecere. Iată 
petrecut lucrurile:

Mai acum vreo trei 
1a locuința tovarășului 
s-a defectat instalația 
Cine s-o repare dacă nu 
torii de 
dus ca 
proțap și s-a întors cu promisiuni. 
Au venit

văzut, melcul a 
haz.

— De ce rîzi 
nrebat gazda ?
— Cum să nu rid ? 

ii întrec și eu. Uite pun

cum s-au

săptămînî, 
ledenac 

sanitară, 
instala- 

apă de la I.G.L. î S-a 
atare omul cu jalba-n

început

melcule

să facă

ăștiaPe ; 
pariu că

ÎNSEMNARE

am să urc în fiecare zi numai un 
metru pe mărul ăsta din curte, 
apoi cobor în același ritm și re
parațiile 
I’ariem ?

După 
mărului 
melcului 
să parcurgă distanța dus întors), 
a pus rămășagul. L-a pus și l-a 
pierdut. In prima zi a venii 
instalator 
de pariu, s-a culcat pe iarba 
tăsoasă 
somnului.
cui își făcuse norma pe ziua

tot nu vor fi terminate.

din grădină și s-a 
Pe cînd s-a trezit,

ce a măsurat înălțimea 
(avea zece metri, deci 
îi trebuiau 20 de zile

și instalatorii. Cînd i-a

La jumătatea drumului

un 
tînăr. Neștiind nimic 

mă- 
dat 

mel-
res-

pectivă și zîmbea de sub cornițe. 
Au mai trecut, cîteva zile calme. 
Instalatorii aveau de „lucru" în 
altă parte, așa că reparația batea 
pasul pe loc. Alarmat,. ledenac- 
baci s-a dus la conducerea I.G.L. 
Muștruluiți, instalatorii, de astă dată 
cinci la număr, s-au pus pe lucru. 
A fost greu pînă s-au apucat, că 
de lăsat s-au lăsat repede. Melcul 
însă și-a terminat norma și pe 
ziua respectivă și-i privea arogant 
din înălțimea mărului. Apoi a în
ceput coborârea. Per total a reușit 
în 19 zile, cîștigînd detașat între
cerea și — bineînțeles — pariul. 
Instalatorii însă au mai lucrat 
cîteva zile așa de dorul lelii. De 
ce ? Fiindcă 
trolat.
putea 
zile a 
cei ce 
trolul 
salariați ai I.G.L. folosesc cele 8 
ore de muncă n-au nimic de 
spus ?

nimeni nu i-a 
Și așa, o lucrare ce 

termina în cel mult 
durat trei săptămînî. 
ar trebui să efectueze con- 

privind modul în care unii

con- 
se 

două 
Oare

D. C.

Pregătirea temeinică a noului
an de invăfămint de partid

(Urmare din pag. 1)

partid, va fi coordonat de Cabi
netul municipal de partid. A- 
ceastă formă se va organiza în 
toate întreprinderile și institu
țiile din municipiu Ia care 
cursanții vor fi recrutați din 
cadrele de ingineri, economiști, 
medici, lucrători din aparatul 
de stat și absolvenți ai univer
sității serale de marxism-leni
nism, care au bogate cunoștin
țe profesionale și politice. La 
această formă se vor prezenta 
referate, dezbateri teoretice re
feritoare Ia programul dezvol
tării viitoare a societății noas
tre, Ia politica internă și exter
nă a partidului, la misiunea 
socială și dezvoltarea științei, 
artei și culturii, 
derile economice la 
mă se vor prezenta 
mate de discuții vii 
blemelor economice 
întreprinderea respectivă, 
vor fi finalizate prin 
practice în folosul

Anul 1971 fiind anul sărbă
toririi semicentenarului Parti
dului Comunist Român, în toate 
cercurile și cursurile se vor 
prezenta teme legate de acti
vitatea partidului în domeniul 
economic, politic, ideologic și 
social în cei 50 ani de luptă 
pentru propășirea patriei. 
In acest sens în cadrul 
învățământul u>i ideologic al ca
drelor didactice se va studia în 
acest an istoria P.C.R.

înfăptuirea unei propagande 
de înaltă ținută, puternic 
corală în realitățile vieții 
noniice și social-politice a 
noastre, cere organelor și

In întreprin- 
această for- 
referate ur- 
asupra pro- 
ce frămîntă 

care 
măsuri 

producției.

an- 
eco- 
țării
or-

Simt gospodăresc
n„acut

De Ioane muii tnnp, Aloca
ția sportivă „Minerul" din iu- 
peni a luat sanitara hotărne 
să-și amenajeze o sală de sport. 
Demn de a li relevat pentru 
noi, astăzi, e altceva, mai mă
runt : admcul „simț" gospodă
resc al celor care au lucrat aco
lo, in clădirea clubului sindica
telor din Lupeni, și, printr o le
gătură de structură și de inte
res, și al asociației sportive. Iată 
cum s-a manifestat : toate rezi
duurile rezultate din lucrare au 
fost, intr-adevăr, strânse și trans
portate... la cîțiva pași mai în
colo, exact sub fereastra unei 
săli de tratament de la dispen
sarul medical. Deci, 
practic, economic și... 
orice reguli igienice, 
respectul pentru vecini.

A vi nd în vedere aceste d.i'.e, 
ușor de verificat de către ori
cine, s-ar putea aplica o edu
cativă amendă celor care-și mi 
nifestă cu atîta nepă-aie lipsa 
de respect pentru o mstcnție 
medicală. Spiritul gospodăresc 
ar li ajutat să intre în lăg.tș'i1 
bunului simț.

simplu,
■ sfidînd 
igni’rind

Vând MOSKVICI 4C3, în 
perfectă stare. Informații : la 
administrația ziarului. T. S.

15 IUNIE. Nu avem vînt a- 
proape deloc. Am desfăcut doua 
sticle de șampanie luate cu noi 
special pentru a sărbători jumă
tatea drumului între Safi și 
Barbados. Intre Carlo și Santia
go a izbucnit o mică ceartă în 
probleme organizatorice: este
primul simptom de „febră a 
expediției" care a cuprins echi
pajul nostru. Toate divergențe
le au fost rezolvate repede cu 
băutura și cântece, pentru 
nu aveau la bază 
decât motivul că 
singurei pe ..barca 
largul ocean.

17 IUNIE. Valuri singuratic 
ne loveau din cînd în cânii A- 
proapc ne pierdeam între ele. 
O meduză uriașă mi-a atins pi
ciorul. Cu cîteva clipe în urmă,, 
valurile aruncaseră o altă meduză 
lîngă masa pe care mîncam.: a 
parținea unei specii veninoase a 
cărei atingere provoacă parali
zie. Mă înfiorasem din du mi
seama că intrasem într-o capca
nă și eram înconjurați de forțe 
vrăjmașe și nimeni nu ne putea 

sus

i că ele 
nimic altceva 
eram singuri- 
de hîrtie" în

vrăjmașe și nimeni nu 
ajuta : doar în cabină sau 
pe catarg puteam scăpa de va
luri. Carlo m-a fotografiat cu 
o meduză (inofensivă) în mină. 
Pe celelalte le aruncam în mate 
apucîndu-le cu mănuși groase. 
A fost cea mai frumoasă noap
te din lunga noastră călătorie.

18 IUNIE. Vînt puternic, 
mare furioasă, în jurul nostru

valuri uriașe, neregulate, 
dintre ele s-a năpustit 
mea lovindu-mă puternic 
obraz. Observ plutind pe valuri 
un dop de șampanie și 
de petrol cu care ne obișnuisem 
Viteza este foarte bună. Am for
mulat textul mesajului pe care 
îl voi trimite mîine lui U Thant. 
Dintr-o dată, asupra noastră se 
năpustesc valuri de 10 ni înăl
țime. Ani auzit trosnitura unui 
lemn care s-a rupt r era vîsla 
din dreapta care se frînsesc ca o 
scobitoare. Valurile loveau earar- 
gul. M-am repezit după vîsla de 
rezervă dar era strîns legată cu 
<♦ sfoară de corpul corăbiei, 
tul sufla din ce în ce mai 
munții de apă erau uriași, 
tras înăuntru enorma vîsla 
lemn de teak. George trebuia să 
taie sforile care strângeau na- 
nunchiul de papirus de Care a 
fost fixată. Resturile din legătu
ra de papirus au căzut în mare 
și dintr-o dată am simțit că-mi 
rămăseseră cuvintele în gît. Am 
privit tăcuți unii la abții. Ve
deam cum apa înmuiase papiru
sul și acesta nu se mai ținea la 
stmrafață. Am coborît pînza, 
ceea ce nu era deloc simplu. 
Valurile biciuiau ’ din toate direc
țiile. Puntea se scufundase sub 
spumă : parcă sosise într-adevăr 
sfîrșițul călătoriei noastre.

19 IUNIE. Tone și tone de 
năpustiră cu zgomot 

»_ —1...: care 
ne

apă se i 
asupra cabinei, în 
fierbeau continuu.

valuri
Parcă

asupra 
în

petele

Vîn- 
tare,
Am 
lin

aflam din nou pe Ra-I : 
ceea ce ni s-a întîmplat atunci 
se repeta acum. Scurtam la mi
nimum mesajele în eter. „Către 
toți care ne ascultă — transmite 
Norman în emisie — La bordul 
Ra-II totul este în ordine". Am 
micșorat rațiile și am transportat 
generatorul pe cel mai înalt loc. 
Am început repararea vîslei. Nu 
ne ajungea materialul pentru 
unirea celor două jumătăți. A- 
veant doar cîteva scânduri care 
însă nu puteau susține greutatea 
vîslei. Zâmbeam amintindu-mi 
cum glumeau experții pe seama 
acestor vâsle, pretinzînd că sînt 
prea rezistente pentru o barcă 
de papirus și că Ra-II se va scufun
da înainte ca vîslele să se rupă. 
Toți lucrau la repararea ei, ui- 
tînd cît erau de obosiți. Doar 
George se odihnea: voiam ia 
în echipaj să existe în perma
nență măcar un singur om odih
nit și cu forțe proaspete. Spre 
scara, în sfîrșit, montasem 'a 
loc vîsla reparată. Pentru insta
larea ei a fost nevoie de ,ase 
din cei 8 membri ai echipajului : 
alți doi reprezentau rezervele 
care în caz de nevoie ne-ar li 
putut ajuta. Așteptăm clipa cînd 
se vor potoli valurile, altfel toată 
puntea se va scufunda în ■" 
Totul s-a terminat cu bine dato
rită < 
M-am 
aveam 
minat. Eram 
își continua drunlul. începusem 
să prindem din nou speranțe.

JOI 17 SEPTEMBRIE

19,20

19,30
20,00

20,30
21.10

17,30 emisiunii. 
limba ma-

apa.

mei.
ă

dibăciei camarazilor 
simțit foane mândru 
un astfel de echipai mi- 

vlăguiți, dar Rail

(va urma)

ganizațiiler de partid să ma
nifeste exigență ș* răspundere 
pentru desemnarea celor ce pro
pagă învățătura și politica 
partidului, să se ocupe nemij
locit de instruirea lectorilor și 
propagandiștilor. După cum se 
cunoaște, în perioada 14—23 
septembrie, în centrele Pelrs- 
șani și Lupeni are Ioc instrui
rea propagandiștilor privind or
ganizarea și deschiderea învăță
mântului de partid. In fața pro
pagandiștilor vor fi prezentale 
expuneri, dezbateri și consul
tații metodice asupra proble
melor de care depinde îmbună
tățirea conținutului învățămîn- 
tuluj de partid, probleme reie
șite din multiplele sarcin’ ce 
stau în fața partidului ca for
ță politică conducătoare a na
țiunii noastre în opera de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate

In această perioadă, una din 
sarcinile importante ce revin 
organizațiilor de partid e'țjg 
recrutarea cursanților pentru 
învățămîntul de partid, care 
impune o atenție deosebită în
cadrării lor diferențiat, cores
punzător preocupărilor și pre
gătirii politice, condițiilor <’e 
muncă, urmărindu-se îmbogăți
rea cunoștințelor lor și o pre
zență bună în cercuri și cursuri.

Succesul în învățăminte t de 
partid depinde de măsurile ee 
se iau la început de an, dar șl 
de conducerea și orientarea Bid 
permanentă, de exercitarea ți
nui control sistematic,, pentru 
a înlătura neajunsurile și a se 
generaliza experiența pozitivă.

întreaga muncă de propagan
dă trebuie orientată spre mo
bilizarea maselor Ia înfăptuirea 
programului trasat de Congre
sul al X-iea al partidului, la 
dezvoltarea conștiinței socialis
te și a trăsăturilor morale spe
cifice omului societății noastre 
socialiste.

S. 0. s
pentru
balene

Vederea zguduitoarei priveliști 
a unei plaje, aleasă de un grup 
de balene pentru a-și pune tapai 
zilelor, a schimbat — suurn 
cîțiva ani — întregul sen' al 
vieții dr Roger Payne. Anim 
idealul lînărului biolog neivyrr- 
kez, în vîrslă de 35 de ani, este 
de a salva specia balenelor de: 
la dispariția totală. De ce >e 
sinucid balenele, aruneîndu-se pe 
plaje? Știința nu poate încă 
răspunde acestei enigme. Poate 
însă demonstra clar omului că. 
dacă vînătoarea industrială a 
balenelor nu va înceta, în cel 
mult un deceniu această Irumat- 
să specie a giganților oceanelor 
va dispare Acum o generație, 
apele Oceanului Antarctic erau 
spintecate de peste 125 000 'le 
balene 
trăiesc 
puține, 
specie

Nici
trăit vreodată pe această pla
netă, inclusiv greoiul dinomur, 
nu a egalat mărimea balenei 
albastre. Aceasta atinge uneori 
lungimea de 15 m și greutatea 
de peste 100 tone. „Albastra", 
cum îi spune Roger Pavn". este 
o creatură grațioasă, iu creier 
bine evoluat și nu dorește td- 
mic altceva decît să fie lăsată 
în pace de om. Omul însă, cu 
consecvența iresponsabilă cu care 
îsi. otrăvește propriul său mediu 
înconjurător pe uscat, continuă 
să distrugă viața mărilor și 
oceanelor. In statisticile sale, 
cantitatea anuală mondială de 
balene vînate este măsurată în 
„unități balenă albastră" — •
unitate balenă albastră fiind 
egală cu două balene cu aripi 
sau două balene și jumătate 
drepte. Marele păcat, după pă
rerea dr Bayne, este că omul 
nu arc neapărată nevoie de car
nea balenei. Uleiurile, săpunul, 
vopselele, diversele substan
țe necesare fabricării rujurilor 
de brize, conservele pentru pi
sici și cîini pot fi lesne prepa
rare din -alte surse. 51, totuși, 
omul continuă să cutreiere ocea
nele la bordul unor vase s/iecial 
construite, dotate cu mijloace 
moderne de detectare a balene
lor și cu harpoane-tun pentru 
vînarea lor. Extirparea acestui 
mare animal din apele Terrei: 
spunea dr. Bayne, este un preț, 
exorbitant pe care omenirea îl 
plătește pentru a menține exisă, 
lența învechitei industrii a vînăl 
torii de balene din cîteva țări 
ale hunii. In prezent, pe întreb 
gul glob există doar 15 0QC dd 
oameni care își cîșligă existenț-t 
slin vînarea acestui animal. 
Industriile vlnătorii de balene 
din toate țările aduc, luate la 
un loc, un venit global de nu
mai 150 milioane dolari anual

Tînărul cercetător Roger Râv
ne a propus formarea unei ex
pediții care să urmărească luni 
de zile cîrdurile de balene și sa 
încerce a. afla cîte ceva despre 
misterioasa viață a acestor imen
se mamifere. Secretul. spunea 
Bayne, este de a reuși să deve
nim o parte a mediului încon
jurător al cîrdului de balene 
Să fim lingă ele tot timpul, ca 
apa, ca peștii, pînă cînd ai as
tea nu se vor mai teme de va
sele expediției noastre și se 
vor comporta absolut normal. 
Numai astfel omul va putea pă
trunde în bizara viață a bale
nelor.

albastre. Astăzi, mai
poate 500. Sînt atît de
încîl existența lor ca

este serios amenințată.
un alt animal care a

VINERI 18 SEPTEMBRIE

sumarul serii.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Film serial : „Noile a- 
venturi ale lui Huckle
berry Finn" („Ghețarii 
sînt în primejdie"). 
Cadran internațional.
Ai cincilea Concurs și 
Festival Internațional 
„George Enescu". Con
certul în Do major 
pentru violoncel și or
chestră de Haydn, in
terpretează Mstislav 
KostropovicL
Poșta TV de Ion Bu- 
cheru.
Film artistic : „De unul 
singur" cu Harry Guar- 
dino și Barbara Mc 
Nair. Premieră pe țară. 
T l : ’matul de noapte. 
Inch'cler ea. emisiunii.

7 Noiem-
însoară 
Vînăto-

(17-20); 
(16—10); 
Via. Ma-

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
M.uzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Ateneu; 10,10 
de limba spaniolă; 10.30 
cese ale muzicii ușoare; 
Arii din operete; 11,30 De 
pentru toți... turiștii; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 
12,15 Po-tpuriuri de muzică u- 
șoară; 12,25 Știința la zi; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană; 13,22 Din creația 
compozitorului Nicolae Kircu- 
lescu; 13,4o Rarități discogra- 
fice; 14,00 Roza viaturilor; 14,25 
Selection! din opereta „Frumoa
sa ntea“ de Loewe; 14,40 Publi
citate radio; 15,00 Concursul și 
festivalul internațional „Geor
ge Enescu"; 15.45 Melodii din 
filme; 16,00 Radiojurnal; 16,30 
Melodii de aurind lansate; 16,45 
Muzică de promenadă: 17,05 
Pentru patrie; 17,35 Concert de 
muzică populară: 18,00 Recital 
de operetă; 18,10 Revista eco
nomică; 19.00 Gazeta radio;
19.30 Din tezaurul folclorului 
nostru muzical; 20,05 Tableta 
de seară; 20,10 Microrecital 
Julie Driscoll; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii 
21,00 f ',U_, 
Cîntă Slawa Przybylska; 
Moment poetic; 21,35 
serii : 
22.00 Radiojurnal;
22.30 
m iz' 
truda

Curs 
Suc
ii, 05 
toate

PETROȘANI - 
brie : Jandarmul se 
(17—20); Republica: 
rul de căprioare 
PETRILA : Mărturie 
LONEA — Minerul :
la (17—20); „7 Noiembrie” :
Dragoste la Las Vcgas (17— 
19); ANINOASA : Tandrețe 
(17—18); VULCAN : Dreptul 
de a te naște (17—20); PA- 
ROȘEN1 ; Lupoaica (16—17); 
LUPENI — Cultural : Arge- 
man superdiabolicul (16—20); 
BâRBATENi : Lingă tine 
trăiesc oameni (17—18); URT- 
CANI : Cei 1 000 de ochi ai 
dr. Mabuse (18—19).

18,00

21,55

18.45

19.10
23,25
23,30

Festivalul
„George

21,45

Foto : Robert PINCZKERAutobuzele la... domiciliul lor

Deschiderea 
Emisiune in 
ghitară. 
Concursul și 
Internațional
Enescu”. Recitalul flau
tistului Jean-Fierre 
Rampal.
Rapsodia română. „Horă 
la Prislop".
Anunțuri, publicitate,

preferate; 
Atențiune, părinți; 21,20 

“ ■ ' ■ ; 21,30
Solistul 

Aurelian Andreescu; 
22,20 Sport: 

Jazz;. 23.00 Concert de 
■ă ușoară; 0,03—3,00 Eș

ti octurnă-
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BUDAPESTA 16 (Agerpres). — Marți și-a început vizita 
oficială la Budapesta ministrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, Jan Marko. Vizita ministrului cehoslovac are 
oc la invitația omologului său ungar, Janos Peter.

In aceeași zi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe 
I R.P. Ungare, au început convorbirile oficiale dintre cei 

loi miniștri.

BELGRAD 16 (Agerpres). — La invitația Marelui Duce 
lean al Luxemburgului, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, va face intre 9 și 11 octombrie a. c. o vizită ofi
cială în Luxemburg — anunță agenția Taniug.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La invitația guvernului 
sovietic — informează agenția TASS — la Moscova a sosit 
într-o vizită oficială primul ministru al Republicii Singa
pore, Lee Kuan Yew.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Delegația economică chi
neză, condusă de ambasadorul R. P. Chineze la Belgrad, 
Tseng Tao, care se află în vizită în R.S.F. Iugoslavia, a fost 
primită de Viteslav Vanicek, adjunct al secretarului federal 
iugoslav pentru comerț exterior. Cu acest prilej, menționea
ză agenția Taniug, au fost purtate, intr-o atmosferă prie
tenească, convorbiri cu privire la promovarea în continuare 
a relațiilor economice dintre cele două țări. Delegația eco
nomică chineză a vizitat diverse întreprinderi industriale.

ATENA 16 (Agerpres). — Marți a luat sfîrșit vizita ofi
cială de trei zile făcută la Atena de președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios. In comunicatul oficial se subli
niază că în cursul convorbirilor dintre președintele Maka
rios și premierul Greciei, Papadopoulos, „a fost examinată 
situația internațională care preocupă cele două țări și în 
particular problema cipriotă”. Comunicatul adaugă că pre
ședintele Makarios l-a informat pe primul ministru al Gre
ciei asupra evoluției tratativelor dintre cele două comuni
tăți cipriote — greacă și turcă, precum și despre alte as
pecte ale situației din Cipru. Pe de altă parte, în comunicat 
se menționează că șeful statului cipriot și-a exprimat in
tenția de a continua politica de consolidare a climatului de 
înțelegere și de destindere din insulă.

Cu prilejul unei conferințe de presă, președintele Ma
karios s-a declarat mulțumit de rezultatele convorbirilor cu 
premierul Papadopoulos, menționînd că va face o nouă vi
zită oficială în Grecia Ia 17 octombrie.

premier al Consiliului de Stat al R. P. Chi- 
în Comitetul Permanent al Biroului Politic 
Chinez, l-a primit pe Nguyen Con, membru

Ciu En-lai, 
neze, membru 
al C.C. al P.C. 
al Secretariatului Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, conducătorul unei delegații eco
nomice care se află în R. P. Chineză. La întîlnire a fost pre
zent, de asemenea, Li Sien-nien, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

RABAT 16 (Agerpres). — La Rabat au început convor
birile dintre reprezentanții guvernului Marocului și o de
legație a R.A.U. în legătură cu problemele economice și 
comerciale de interes reciproc. Intr-o declarație făcută cu 
acest prilej, șeful delegației R.A.U., Mohamed Elech, a 
subliniat că scopul acestor convorbiri este -dezvoltarea co
laborării economice și a comerțului între cele două țări. 
El a precizat că in prezent valoarea schimburilor de măr
furi dintre R.A.U. și Maroc se ridică anual la 2 milioane 
de dolari.

O Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, șeful delegației Republicii Socialiste România 
care a sosit in capitala R. P. Mongole pentru tratative în 
vederea semnării protocolului cu privire la colaborarea eco
nomică și schimburile de mărfuri dintre Republica Socia
listă România și Mongolia pe perioada 1971—1975, a avut 
marți o primă întrevedere cu A. Rintzenpiljee, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării din R. P. Mongolă.

VARȘOVIA. — Corespondentul Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite: John Stevens, președintele Consiliului 
britanic pentru comerțul est-european, a făcut recent o vi
zită în Polonia. Cu acest prilej, el a purtat convorbiri cu 
oficialitățile poloneze de resort.

Intr-un interviu acordat publicației Camerei de Comerț 
poloneze „Rynki Zagraniczne", Stevens a arătat că discuțiile 
purtate s-au referit la perspectivele relațiilor economice din
tre Anglia și Polonia. Relevînd că principala sarcină a Con
siliului o constituie acordarea de ajutor cercurilor econo
mice engleze care doresc să extindă relațiile cu Polonia, el 
a arătat că întîlnirile pe care le-a avut sînt menite să faci
liteze realizarea acestor sarcini, mai ales că în politica co
mercială a celor două țări pot interveni unele modificări 
în legătură cu convorbirile 
Angliei la Piața comună și 
R.F.G.

actuale în problema aderării 
convorbirile dintre Polonia și

Todor Jivkov, prim-secretar al 
marți o întrevedere cu Luigi

SOFIA 16 (Agerpres). —
C.C. al P.C. Bulgar, a avut
Longo, secretar general al P.C. Italian, care se află la odih
nă și tratament în R. P. Bulgaria. Cu acest prilej, mențio
nează agenția BTA, Luigi Longo și Todor Jivkov au proce
dat la un schimb de păreri în probleme legate de activi
tatea celor două partide. Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.
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In legătură cu 
ACTUL

PIRATERESC 
săvîrșit asupra 
avionului TAROM

In legătură cit actul pirateresc 
săvîrșit asupra avionului compa
niei TAROM, presa ungară a 
publicat un comunicat în care 
se arată că persoanele vinovate 
de acest act sînt Biro Miklos, 
Mamusits Janos și Karacsony 
Geza, cetățeni unguri, care, fă- 
cînd uz de arme au forțat echi
pajul avionului de pasageri ro
mânesc, ce zbura pe ruta Bucu
rești—Budapesta—Braga, să a- 
terizeze pe teritoriul R.F.G., la 
Milnchen. Persoanele de. mai 
sus, dintre care două au comis 
infracțiuni de drept comun, pre
cum și soția unuia dintre ei și 
cei doi copii minori, au cerut 
azil politic la Miinchen.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Ungare a intervenit 
de urgență pe lingă guvernul 
R.F.G., pentru extrădarea cetă
țenilor unguri care se fac vino- 
vați de punerea in pericol a 
securității zborurilor internațio
nale. In ceea ce privește in
fracțiunea comisă — se arată 
în comunicatul ungar — miliția 
continuă cercetările.

Lucrările sesiunii 

Adunării Generale 

a O. N. U.
NEW YORK 16. — Corespon

dentul Agerpres, Constantin A- 
lexandroaie, transmite : In ple
nara Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite âu 
continuat miercuri discuțiile a- 
supra unor probleme de orga
nizare și procedurale. Au fost 
aleși vicepreședinții jAdunării 
Generale, iar în Comîtetul ge
neral, din care face sparte și 
Maria Groza, în calitate de pre
ședintă a Comitetului pentru 
probleme sociale, umanitare și 
culturale, au început discuțiile

privitoare la repartizarea pe 
comitete a celor 108 puncte în
scrise pe ordinea de zi provi
zorie a actualei sesiuni. Se re
marcă faptul că, spre deose
bire de anii trecuți, la actuala 
sesiune se insistă asupra scurtă
rii la maximum a timpului re
zervat chestiunilor de ordin 
procedural și organizatoric pen
tru a se acorda cît mai mult 
timp dezbaterii de fond asu
pra problemelor de pe agenda 
sesiunii. Se așteaptă ca dezba
terile generale să înceapă joi.

SCHIMBARE DE GUVERN 
ÎN IORDANIA

AMMAN 16 (Agerpres). — 
In Iordania a fost constituit, în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri, un guvern militar 
provizoriu, sub președinția ge
neralului de brigadă M®hamed 
Daoud, care deține și portofo
liul afacerilor externe. Guver
nul civil, prezidat de Abdel 
Moneim Rifai, și-a prezentat 
demisia la numai cițeva ore 
după un nou acord intervenit

Vizita lui Cornel Burtică 
în Iugoslavia

BELGRAD 16. — Corespon
dentul Agerpres, George Iones- 
cu, transmite : In ultima zi a 
șederii sale în Iugoslavia, Cor
nel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii So
cialiste România, a vizitat por
tul și șantierele navale de la 
Rijeka, unde a avut convor-

biri cu conducătorii acestei în
treprinderi iugoslave. La pleca
rea spre țară, de pe aeroportul 
din Zagreb, ministrul comerțu
lui exterior român a fost con
dus de omologul său iugoslav, 
Mohamed Hadjici. A fost de 
față Vasile Șandru, ambasado
rul României la Belgrad.

între oficialitățile de \ la Am
man și Comitetul Central al 
Rezistenței Palestiniene,- în ve
derea lichidării stării de ten
siune din Iordania. Regele 
Hussein l-a numit pe generalul 
Habes Majali în funcția de șef 
al Statului Major, pe care o de
ținea pînă în prezent șeful sta
tului.

Intr-un mesaj difuzat de pos
tul de radio Amman se arată 
că „principala sarcină a cabi
netului militar provizoriu este 
de a pune capăt luptelor fra
tricide dintre forțele militare 
iordaniene și organizațiile re
zistenței palestiniene, prin a- 
plicarea tuturor acordurilor în
cheiate pentru încetarea focu
lui". La puțin timp după con
stituirea sa, guvernul militar 
provizoriu a instituit legea 
marțială pe întregul teritoriu 
al Iordaniei și a cerut mem
brilor organizațiilor de coman
do palestiniene să depună ar
mele la cartierele lor gene
rale pînă miercuri la ora 16,00 
GMT.

Atentate cu bombe
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 
— Un val de atentate cu bombe 
de putere mică a fost înregistrat 
miercuri dimineața în capitala 
argentiniană, Buenos Aires. Printre 
obiectivele vizate, 17 la număr, 
figurează reședința ambasadorului 
Marii Britanii la Buenos Aires, 
sediul cotidianului liberal „La 
Nacion". localul unei agenții ame
ricane de presă, precum și reșe
dințele unor personalități politice 
din capitala țării. Nu s-au înre
gistrat victime omenești, iar pagube
le materiale sînt în general re
duse. Potrivit cercurilor politice 
din Buenos Aires, întrucît atenta
tele coincid cu împlinirea a 15 
ani de la lovitura de stat care 
l-a înlăturat de la putere pe fos-

tul președinte Juan Peron,^aulaiij 
lor ar putea fi extremiști din 
mișcarea peronistă.

'7 QP

„Cosmos-362“
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

— Miercuri în Uniunea So
vietică a fost lansat sateli
tul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-362". Agenția TASS 
precizează că la bordul sate
litului se află aparatură des
tinată cercetării în continua
re a spațiului cosmic, în con
formitate cu programul sta
bilit anterior.

Aparatele de la bordul sa
telitului funcționează normal.

Luptele din Cambodqia

H Will 
Mii MM

0 Timp de două zile, la Var
șovia a. avut loc o întîlnire de 
lucru între reprezentanți ai Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R. P. Polonă și Uniunii Sindica
telor din Germania occidentală 
(D.G.B.).cial Agerpres, S. Morcoveseu, 

transmite : Delegația parla
mentară română, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, a 
vizitat miercuri Sfatul Popu
lar • al Capitalei R. P. Bul
garia. Președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului Popu
lar, arhitect Gheorghi Stoi; 
Iov, a prezentat tabloul rea
lizărilor din capitala bulga
ră în anii construcției socia
lismului și a vorbit despre 
planurile dezvoltării în pers
pectivă a orașului. In conti
nuare, oaspeții români au vi
zitat noile cartiere tie locu
ințe din Sofia.

După-amiază, a fost depu
să o coroană de flori la Mau- 
zoleul lui Gheorghi Dimitrov, 
aducîndu-se un cald omagiu 
memoriei marelui fiu al po
porului bulgar, militant de 
seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Seara, Prezidiul și Biroul 
Adunării Populare au oferit 
o recepție în cinstea delega
ției. Sava Ganovski, preșe
dintele Biroului Adunării 
Populare bulgare și Ștefan 
Voitec au . rostit toasturi în 
care au evocat prietenia fră
țească dintre popoarele ro
mân și bulgar cu vechi și 
bogate tradiții, au scos în e- 
vidență importanța recentei 
întîlniri dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale con
duse de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
pentru adîncirea și întărirea 
continuă a relațiilor tovără
șești dintre țările, partidele 
și popoarele noastre.

0 In capitala R. S. Slovace 
— Bratislava — a fost deschisă 
expoziția pictorilor români I. Mus- 
celeanu și H. Catargi. Cei doi ar
tiști expun 40 de lucrări, repre
zentative pentru pictura româneas
că contemporană.

ipentru comerț și dezvoltare!
I

I

PNOM PENH 16 (Agerpres). 
— Agențiile de presă relatează că 
situația unităților regimului Lon 
Noi care participa la operațiunile 
militare din apropierea localității 
Kompong Thom devine tot mai 
critică. Aceste unități care reuși
seră, în urmă cu cîteva zile, să 
înainteze, au fost obligate de for
țele populare de rezistență să se 
retragă mai mulți kilometri. Pa-

trioții cambodgieni au cucerit lo
calitățile Phun Taing Kauk și 
Taing Kauk, situate pe șoseaua 
națională nr. 6, iar coloana de 
trupe aparținînd regimului de la 
Pnom Penh se găsește complet izo
lată între aceste două localități. 
Trecînd la contraatac, unitățile 
forțelor populare de rezistență 
și-au consolidat pozițiile de-a lun
gul întregii șosele naționale nr. 6, 
organizînd ambuscade și provo- 
cînd, în același timp, grele pierderi 
în oameni și materiale inamicului.

I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

GENEVA 16 (Agerpres). — 
Sesiunea a X-a a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare 
iși continuă lucrările.

In cadrul dezbaterilor largi, 
care au avut loc în legătură 
cu dezvoltarea comerțului cu 
articolele manufacturate, re
prezentantul român, Iosif Pă- 
țan, a subliniat faptul că de
legația română consideră de 
o deosebită importanță și de 
primă urgență eliminarea 
obstacolelor netarifare și a 
practicilor comerciale restric
tive impuse de țările dezvol
tate exporturilor de produse 
manufacturate și semifinite 
provenind din țările aflate în 
curs de dezvoltare. El și-a 
exprimat speranța că intr-un 
viitor apropiat se va putea 
ajunge prin eforturile^ comu
nității internaționale la un 
acord general în domeniul 
introducerii sistemului gene
ral de preferințe nereciproc 
și nediscriminatoriu în fa
voarea acestor exporturi. De
legatul român a reliefat ne
cesitatea asigurării unei re
duceri substanțiale a tarifelor 
vamale, aplicată după criterii

economice indiferent de gru
pa in care sînt incluse în ca
drul UNCTAD țările care ur
mează să primească preferin
țe, poziția geografică 
mul social-economic 
tora.

La punctul de pe 
de zi privind politica în do
meniul produselor de bază, 
delegatul român, lon Pali, a 
scos in evidență importanța 
pe care România o acordă 
examinării acțiunilor inter
naționale întreprinse în acest 
sector, dezvoltarea comunită
ții internaționale — a arătat 
el — presupune măsuri con
crete pe linia asigurării unui 
acces mai larg pe piețele oc
cidentale pentru produsele de 
bază provenind din țările a- 
flate în curs de dezvoltare.

Vorbitorul a menționat fap
tul că măsurile protecționiste 
tarifare și netarifare aplicate 
de țările capitaliste dezvol
tate au o influență nefastă 
asupra exporturilor și econo
miei țărilor aflate în curs de 
dezvoltare, precum și asupra 
schimburilor economice ex
terne ale României.

și regl
ai aces-

ordinea
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ȘTIRI SPORTIVE
Echipe românești în cupele europene

Dmamo — P.A.O.K. Salonic 5-0
,,U“ Craiova — Pecsi Dozsa 2-1

Steaua — Karpatî Lvov 1-0
[.a Haga, au luat sfîrșit 

întrecerile celor două grupe 
preliminare ale campionatu
lui european feminin de bas
chet. In ultima zi s-au în
registrat următoarele rezul
tate : grupa A (la Rotter
dam) : Olanda — Italia 75— 
49 (34—25); Franța — Unga
ria 54—49 (33—24); U.R.S.S. 
— Polonia 96—53 (47—30); 
grupa B (la Leeuwerden): 
Iugoslavia — Cehoslovacia 73 
—71 (după prelungiri); Bul
garia — România 72—52 (28 
—32); Austria — Belgia 66— 
52 (37—26).

Iată clasamentele celor 
două grupe: grupa A: 1. 
U.R.S.S.; 2. Franța; 3. Polo
nia; 4. Olanda; 5. Ungaria; 
6. Italia; grupa B : 1. Bulga
ria; 2. Iugoslavia; 3. Ceho
slovacia; 4. România; 5. Aus
tria; 6. Belgia.

Echipele de fotbal Dinamo 
București și Universitatea Cra
iova au debutat victorioase în 
noua ediție a „Cupei europene 
a tîrgurilor". In jocul disputat 
în Capitală, Dinamo București 
în vervă deosebită a dispus cu 
5_0 (1—0) de P.A.O.K. Salonic 
prin punctele marcate de Du- 
mitrache (min. 8, 48, 72) și Doru 
Popescu (min. 62, 85).

La Craiova, Universitatea a

LVOV 16 (Agerpres). — A- 
proape 50 000 de spectatori au 
urmărit miercuri la Lvov pe 
„Stadionul Prieteniei" meciul 
internațional de fotbal dintre 
echipele Karpatî din localitate

ANKARA 16 (Agerpres). — 
La Ankara, au continuat cam
pionatele mondiale de scrimă. 
In proba masculină de floretă 
pe echipe, selecționata Româ
niei a învins cu 13—3 echipa 
Israelului și cu 11—5 pe cea a

întrecut la limită : 2—1 (0—0) 
formația maghiară Pecsi Dozsa. 
Scorul a fost deschis de oas
peți în minutul 66 prin Mathe. 
In continuare, fotbaliștii cra- 
ioveni au dominat marcînd de 
două ori prin Țarălungă (min. 
69) și Strîmbeanu (min. 80). 
Retururile celor două meciuri 
sînt programate la 30 septem
brie. .

și Steaua București, contînd ca 
primă „manșă" a competiției 
internaționale „Cupa cupelor". 
Fotbaliștii români, care în ge
neral, au avut o comportare 
bună au obținut victoria cu 
scorul de 1—6 (0—0).

Austriei, Floretiștii români s-au 
calificat în „sferturi".

O
In sferturile dc finală echipa 

R, F. a Germaniei a învins cu 
scorul de 9—7 echipa Româ
niei. In meciul cu Franța, flo
retiștii români conduc cu 7—2.

0 Delegația Comitetului Central 
al Uniunii Tinerelului Comunist, 
condusă de Ion Iliescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului 
al Republicii Socialiste România, 
care face o vizită în R. P. D. 
Coreeana, a fost primită de Pali 
Sen Cer, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al
R. P. D. Coreene, anunță agenția 
ACTC.

0 In R. D. Vietnam a plec» 
o delegație a Partidului Socialist 
din Japonia condusă de Tomomi 
Narita președintele partidului. In 
timpul vizii ei la Hanoi, Tomomi 
Narita va avea convorbiri.

Intr-o declarație făcută ziariști
lor la plecarea din Tokio,, preșe
dintele Partidului Socialist din 
Japonia a subliniat că în cursul 
convorbirilor pe care le va avea 
la Hanoi cu președintele Consiliu
lui de Miniștri, Fam Van Dong, 
și cu alte oficialități vietnameze 
vor fi abordate probleme în legă
tură cu situația d’n Asia de 
sud est.

• In localitatea libaneză 
Champville a avut loc un simpo
zion cu tema ..Cinematograful na
țional și cultura universală".

0 Fostul vicepreședinte al
S. U.A., Hubert Humphrey, și-a fă
cut reintrarea în arena politica 
prin obținerea desemnării sale din 
partea Partidului democrat drept 
candidat la alegerile din luna no
iembrie pentru po-'ul de senator 
reprezemînd statul Minnesota.

0 In cadrul celui de-al 7-lea
Congres mondial de sociologie de
la Varna au fost prezentate mai 
multe rapoarte asupra unor pro
bleme importante cum sînt, de
pilda, sociologia și prognoza so
cială, tineretul — factor al pro
gresului social, importanța sociolo
giei în țările în curs . de dezvoltare 
etc.

0 In capitala Marii Britanii 
a fost dat publicității rezultatul 
minireferendumului, privind adera
rea Angliei la C.E.E., organizat în 
orașul Wells, de „Mișcarea pentru 
libertatea politică". Comunicatul 
relevă că din cei 7 C00 de elec
tori ai Wells-jjlui, 2 672 s-au pro
nunțat împotriva intrării Marii 
Britanii în Piața comună, 494 s-au 
declarat favorabil, iar restul s-au 
abținut.

Au mai rămas doar trei zile 
pînă la verdictul alegătorilor. Du
minică, aproximativ 43 000 de Ce
tățeni cu drept de vot ai celei 
de-a doua circumscripții de la 
Bordeaux se vor prezenta în fața 
urnelor pentru a-1 desemna pe cel 
care îi va reprezenta în Adunarea 
Națională. In ultima săpțămînă, 
ritmul campaniei electorale s-a ac
celerat brusc, jar tonul declarațiilor 
a devenit, pe alocuri, caustic. Cu 
fiecare zi, orașul a căpătat din ce 
în ce mai mult înfățișarea carac
teristică unui loc de dispută elec
torală. Fiecare dintre cei 8 candi
dați și-au organizat campania în 
funcție de scopurile urmărite. Son
dajele efectuate în rîndul opiniei 
publice făuresc speranțe și, '.-îte- 
odată, curmă vise.

Fortuit organizate, prin decesul 
supleantului premierului Chabari 
Delmas, care deține mandatul de 
la Bordeaux, alegerile legislative 
parțiale de la 20 septembrie au o 
semnificație ce depășește cadrul lo
cal căpătînd valoarea unui test națio
nal. Intr-adevăr, în campania clec-

IM PLIC AȚII Li UNDI SCMIIIN
torală de la Bordeaux a reapărut 
intenția de a se crea, alături de 
forțele coaliției de guvernămînt 
și de opoziția tradițională a stîn- 
gii comuniste, cea de-a treia for
ță care, eventual, să modifice con
figurația scenei politice franceze. 
Intenția a eșuat însă parțial. Ten
tativa secretarului general al Par
tidului radical-socialist, Jean-Jaques 
Servan-Schreiber, de a desemna 
un candidat unic al așa-zisei stîngi 
necomuniste alcătuite din socia
liști, radical-socialiști și Con
venția instituțiilor republica
ne n-a izbutit. Deși con
veniseră, în principiu, asupra unei 
candidaturi comune, conduceiile 
celor trei formațiuni politice 
n-au putut ajunge la un acord în 
ce privește desemnarea persoanei 
care să le reprezin'e în alegeri. 
Partidul comunist a propus socia
listic"-. -n-l'';<:U,'r-itnificati și 
Convenției instituțiilor republica
ne să încheie un acord în vederea 
susținerii, în eventualitatea unui 
al doilea tur de scrutin, a can
didatului stîngii cel mai bine 
plasat în primul tur de scrutin. 
Pentru prima fază, partidul co
munist l-a desemnat pe Francois 
Riviere, secretarul federației gi- 
rondeze a comuniștilor, ca repre
zentant al partidului.

Pe de altă parte, alegerile de la 
Bordeaux pun în joc două funcții 
de interes național : cea de ptiin- 
ministru, căci Chaban Delmas,

candidatul coaliției guvernamentale, 
ar | 
fi 
cretat 
radical-socialist,
Jean-Jacques Servan-Schreiber, can
didatul acestei formațiuni politice, 
îl va părăsi, așa după cum a de
clarat, dacă nu va obține 30 la 
sută din voturile exprimate.

In fine, apropiatul scrutin par
țial pune în cauză însăși sistemul 
electoral francez. Unele formațiuni 
politice au propus o .reformă a 
acestuia în sensul reconsiderării 
statutului supleanților. Potrivit le
gii electorale, un ministru nu ate 
dreptul să-și ocupe loc în parla
ment cît timp face parte din gu
vern. In schimb nu interzice unui 
deputat să candideze într-o altă 
circumscripție, ci îl obligă doar 
să renunțe la unul din mandate 
în favoarea supleantului său 
ipoteza unei duble victorii.

Elementul preelectoral care a 
frapat cel mai mult l-a constituit 
hotărîrea, de ultim moment, a 
lui Servan-Schreiber de a-și depune 
candidatura în numele partidului 
pe care îl conduce, deși el deține 
deja un mandat de deputat la 
Nancy. Candidatura lui a stîrnit 
cefe mai vii reacții atît în presa 
franceză cît și în rîndul formațiu
nilor politice.

Partidul comunist consideră că 
hotărîrea lui creează serioase ob
stacole în realizarea, la cel de-al

putea 
învins . și 

i general

demisiona 
cea 
al 

post

dacă va 
de se- 

Partidului 
pe cate

in

doilea, eventual, tur de scrutin, 
a unui acord întte toate forma
țiunile stîngii pentru. sprijinirea 
unui candidat unic.

Chiar în rîndul propriului par
tid, numeroși membri i-au repro
șat că ignoră, prin diversele stle 
inițiative politice, statutul organi
zației, acționînd pe cont propriu 
și sfidînd instanțele acesteia. Ei 
au cerut convocarea unui congtes 
extraordinar pentru a analiza si
tuația creată.

In apropiata bătălie electo
rală, unde pasiunile se înfruntă 
și pozițiile se ciocnesc, patru 
dintre cei 8 candidați rețin în mod 
deosebit atenția. Este vorba de 
Chaban-Delmas, Servan-Schreiber, 
Francois Riviere și Gabriel Taix, 
candidatul Convenției instituțiilor 
republicane. Care sînt șansele a- 
cestora ? Un recent sondaj acordă 
primului ministru 57 la sută din 
numărul de voturi, în timp ce 
Servan-Schreiber ar obține num.it 
16 la sută.

Observatorii subliniază poziția 
bună a premierului și apreciază 
că este greu ca el să fie învins 
în propriul fief.

Majoritatea observatorilor apre
ciază, totuși, că în primul tur 
de scrutin nici unul dintre candi
dați nu va realiza majoritatea ab
solută cerută de constituție, pentru 
a fi ales, astfel îneît va fi nece
sar un al doilea tur de scrutin.

Aurel ZAMFIRESCU

Țipatul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea PetioșanI

Invazie de gîndaci
BELGRAD 16 (Agerpres). 

— Un tren de marfă a fost 
nevoit să se oprească cu pu
țin înainte de intrarea in 
stația Brankovo, din cauza 
unei invazii de gîndaci de 
Colorado, care au acoperit 
literalmente linia și terasa- 
mentul căii ferate.

In prezent, agricultorii des
fășoară ample acțiuni de dis
trugere a dăunătorilor in lo
curile infestate.

80... 80...
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Cunoscuta scriitoare engleză, 
Agatha Christie, prima fe- 
meie-autoare de romane po
lițiste, și-a marcat evenimen
tul celei de-a 80-a aniversări 
a nașterii prin publicarea ce
lei cle-a.. 80-a cărți.

Bloc de 9 etaje 
prăbușit

MADRID 16 (Agerpres). — 
Un bloc de 9 etaje, aflat în 
construcție în orașul spaniol 
Almeira, s-a prăbușit marți, 
îngropînd peste 30 de munci
tori. Echipele de salvare au 
scos de sub dărimături 3 
morți și 18 răniți. Continuă 
operațiile pentru salvarea a 
aproximativ 18 muncitori.

Straniu accident
STOCKHOLM 16 (Ager

pres). — Un automobilist sue
dez a pierit in urma unui 
straniu accident de circula
ție : automobilul său s-a 
ciocnit cu un... avion. Apa
ratul, în care se aflau trei 
persoane, a pierdut brusc din 
altitudine în momentul cînd 
manevra în vederea ateriză
rii pe aerodromul Bollins, din 
Suedia centrală. Trenul de a- 
terizaj a lovit automobilul 
care s-a răsturnat, ucigînd 
persoana aflată la volan. 
Deși grav avariat, avionul a 
reușit să aterizeze cu bine.

Taifun
MANILA 16 (Agerpres). — 

Bilanțul provizoriu al victi
melor provocate de taifunul 
care s-a abătut asupra regiu
nii de nord a Insulei Luzon 
din Arhipelagul Filipinelor 
se ridică la peste 300 de 
morți, indică datele oficiale 
publicate la Manila. Vintul, 
care a atins o viteză de 177 
de kilometri pe oră, a pro
vocat mari pagube materiale, 
mai ales în orașul Casiguran, 
distrus în cea mai mare 
parte.

Culturile de orez, plantații
le de cocotieri și bananieri 
au fost în mare măsură dis
truse.

Vestigiile militare ale 
Vaticanului au fost 

abolite
VATICAN 16 (Agerpres). 

— Papa Paul al Vl-lea a a- 
bolit marți ultimele vestigii 
militare ale Vaticanului, a- 
nunțînd desființarea întregu
lui corp militar pontifical, cu 
excepția Gărzii elvețiene, atit 
de familiare turiștilor. Hotă
rîrea afectează 700 de per
soane, reunite pînă acum în 
trei unități: garda de onoa
re, garda palatină și jandar
meria pontificală.

Hotărîrea Papei a fost lua
tă la 100 de ani după ce tru
pele papale au intrat pentru 
ultima oară în acțiune împo
triva regatului Piemont din 
nordul Italiei. La 20 septem
brie 1870, trupele piemonteze 
au capturat însă Roma fără 
lupte, orașul fiind declarat 
capitală a Italiei unite.

In viitor, paza teritoriului 
Vaticanului, avind o supra
fața de 44 de hectare, va fi 
asigurată de Garda elveția
nă alcătuită din 50 de per
soane, care a fost înființată 
în anul 1506.
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