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La posturile 
de radio 

și televiziune
Astăzi, 25 septembrie 1970, în jurul orei 

11, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite, direct de la Viena. vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, la Agenția Internațională pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.).

Cea de-a patra zi a vizitei 
In Austria a președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a soției sale, Elena 
Ceaușescu, a persoanelor oficia
le care îi însoțesc a început la 
Salzburg. La Palatul Klesheim 
— monument de arhitectură ba
rocă de la începutul secolului 
al XVIII-lea, situat în apropie
rea orașului și rezervat ca re
ședință oaspeților români, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
soției sale li s-au oferit daruri 
din partea guvernului landului 
și a primăriei municipale : un 
frumos vas de cristal pe care 
a fost gravată inscripția „Pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu", o sta
tuetă, reprezentînd o alegorie 
mozartiană, și albume jubiliare 
cu imagini ale orașului din ul
timele cinci secole. Mulțumind, 
tovarășul Ceaușescu a rugat să 
se transmită populației din lan
dul și orașul Salzburg cele mai 
bune 
pace.

De 
ioana 
trims 
șului de pe Salzach, unde, cu o 
seară înainte, mii și mii de lo
calnici au făcut o primire pli
nă de căldură șefului statului 
nostru. Pe tot parcursul am 
reîntîlnit manifestările de caldă 
simpatie care au caracterizat 
atmosfera întregii vizite, oglin
dind cît se poate de elocvent 
prestigiul și stima de care se 
bucură țara noastră și perso
nalitatea președintelui Ceaușes
cu în Austria. Prezențele ro
mânești în Salzburg sînt evi
dente. In grădina Mirabell, în 
aceste zile 
românească 
iar mîine 
„Săptămînă 
nească“.

Din gara 
lui Salzburg, în sunetele fan
farei, în aplauzele localnicilor 
veniți să-î salute la plecare, 
oaspeții români, însoțiți de mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschlager, 
și ministrul transporturilor și 
energiei, Erwin Fruhbauer, se 
îndreaptă spre Linz.

Trenul oficial înaintează pe va
lea rîului Salzach spre Dunăre, strâ- 
bătînd Austria Superioară. In 
dreapta rămîne frumoasa zonă a 
lacurilor — Salzkammergut — și 
în peisaj se integrează, ca nota 
dominantă, cîmpia.

Trenul prezidențial se oprește 
chiar în' incinta uzinelor „Voest",

urări de prosperitate și

la Palatul Klesheim, co- 
mașinilor oficiale a pă- 
din nou pe străzile ora-

se află o expoziție 
de cărți și folclor, 

se va inaugura o 
culturală româ-

principală a orașu-

unde are loc primirea oficială a 
șefului statului român în land il 
Austria Superioară. Au venit să i 
salute pe președintele Nicoiae 
Ceaușescu, pe soția sa și pe cei
lalți oaspeți români președintele 
Consiliului de administrație al 
uzinelor, Othmar Seefeldner, direc
torul general, Herbert Koller, alți 
membri ai Consiliului de adminis
trație, deputatul I. Brauneis, pre
ședintele Consiliului central sindi
cal din întreprindere, precum și 
alți conducători sindicali. Oaspeții 
coboară din tren în 
unei fanfare ce intonează 
de bun-venit. Tinere fete, 
rășite de furnaliști, oferă 
dintelui Nicolae Ceaușescu 
ției sale, în semn de respect și pre
țuire, flori, multe flori. Pot ivit 
unui obicei devenit regulă de ospi
talitate în Austria Superioară, 
oaspeții sînt întîmpinați cu pîine, 
sare, șuncă și must.

Un cor interpretează, prin voci 
suave de fete și sonoritate de ba
riton, un vechi cîntec popular din 
această parte a Austriei dedicat 
oaspeților dragi ce apar în prag. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
ascultă cu înclinare, strînge mîna 
dirijoarei, o austriacă înaltă, Tn- 
brăcată, ca toți cei ce alcătuiesc 
formația, în portul popular din 
zona Linz. Mari drapele românești 
și austriece împodobesc sărbătorește 
incinta de la intrarea în între
prindere, aleea ce duce spre pa
vilionul administrativ, precum și 
pavilionul însuși. O mare mulțime 
de tineri, ucenici ai uzinelor 
„Voest“, îmbrăcați în salopete 
albastre și purtînd căști de 
protecție, alcătuiesc un zid viu 
de o parte și de alta a alei! ce 
conduce spre sala Consiliului 
de administrație. Tinerii salută 
pe președintele român cu sa
lutul muncitoresc „Gluckauf'1, 
Președintele Consiliului de Stat 
răspunde acestei călduroase ma
nifestări de simpatie prin ges
turi amicale. Din rîndurilc su
telor de muncitori și funcțio
nari aflați în .spatele rîndurilor 
de tineri ucenici se aude : „Tră
iască prietenia dintre Austria 
și România". Răsună aplauze, 
iar tovarășul Nicolae Ceaușescu 
strînge prietenește mîna celor 
care i-o întind cu dragoste.

In sala Consiliului de admi
nistrație, directorul general al 
întreprinderii oferă oaspeților 
cîteva date de ansamblu pri
vind evoluția și activitatea u- 
zinei, mai exact spus, a gru
pului de întreprinderi ce alcă
tuiesc compania de stat „Voest“ 
— din 1945, cînd a început re-

acordurile 
cântece 
întovă- 

preșe- 
și so-

construcția pe baze moderne a 
acestui complex metalurgic.

Este revelator pentru nivelul 
înalt al tehnologiilor aplicate 
de „Voest", pentru realizările 
obținute de inginerii și de spe
cialiștii uzinei, că aici s-au a- 
dus însemnate contribuții la pu
nerea la punct a procedeului 
de elaborare rapidă a oțelului 
prin insuflarea cu oxigen, pro
cedeu cunoscut astăzi în întrea
ga lume sub denumirea de 
„L.D.“, care a însemnat practic 
o revoluție în tehnologia oțe
lului.

La propunerea gazdelor, se 
face o vizită în întreprindere.

Primul punct al itinerarului 
îl constituie bazinul portuar. 
In onoarea înaltului oaspete, 
vasele ancorate în radă au ar
borat marele pavoaz, și salută 
cu prelungi și repptate sunete 
de sirenă. Echipajul remorche
rului „Pașcani", aflat la Linz, 
se aliniază la chei și-l salută 
pe președintele Consiliului de 
Stat. Ion Tiron, șeful Agenției 
fluviale NAVROM pentru Aus
tria, raportează că pe apele du
nărene ale Austriei se află în 
momentul de față, fie în cursă, 
fie în operație de încărcare- 
descărcare, 7 remorchere și 50 
de șlepuri și tancuri petrolie
re care transportă diferite pro
duse petrochimice, metalurgice 
și alte mărfuri. Aceste succinte 
date sînt mărturii clare ale ac
tivității de schimburi de valori 
materiale dintre România și

Austria, exemple grăitoare asu
pra bunelor relații dintre cele 
două țări.

Urmează un moment emoțloț- 
nant. La Monumentul funerar 
al unui marinar român, pierit 
în apele Dunării chiar în raza 
uzinelor „Voest“, președintele 
Nicolae Ceaușescu depune o jerj 
bă de flori.

Drumul în interiorul între
prinderii trece prin sectorul o- 
țelăriei, acolo unde își găsesc o 
largă aplicație practică cele 
mai moderne formule de ela
borare a oțelului, prin secția 
uzinaj, la laminoare. Pe fur
nale și alte instalații sînt ar
borate drapelele României și 
Austriei.

Pretutindeni, muncitorii 
personalul tehnic fac președin
telui României o vibrantă pri
mire. Se încetează cîteva clipe 
lucrul, pentru a se putea adre
sa oaspetelui onorurile ce se 
cuvin unui șef de stat prieten, 
unui prieten al Austriei, unui 
militant activ pentru dezvolta
rea colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale dintre 
țările bazinului dunărean, din
tre Austria și România. Oaspe
tele român se interesează de e- 
ficiența procedeelor aplicate, de 
productivitatea muncii, de in
dicele rentabilității, solicitări 
la care răspund cu competentă 
și amabilitate conducătorii în
treprinderii, șefii de secții, in-

(Continuare în pag. a 4-a)
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© Un colectiv 
tulul de cercetări și proiec
tări i; 
și gâzi 
ună cu specialiști din schele,SECRETARUL

întreprindere

• Transportul forestier și problemele care îl 
frămîntă • Comunicația și participația, mij
loace eficiente pentru dezvoltarea centralismu
lui democratic în întreprinderi • Sporirea efi

cienței controlului financiar • Tehnica 
nouă în lume F

de gală

Recepția de gală
oferită de președintele 

Nicolae Ceaușescu
Josephplatz e cea mai fru

moasă piață din Viena. In fața 
ei, se ridică edificiul bisecu- 
lar, construit în stil clasic, al 
palatului Pallavicini. Sălile 
somptuoase ale acestui monu
ment arhitectonic vienez au 
găzduit multe reuniuni și con
ferințe internaționale. Joi sea
ra, Josephplatz și fațada pa
latului erau feeric luminate. 
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit, în sala oglinzilor din 
palatul Pallavicini, o recepție 
de gală în onoarea președin
telui federal al Republicii Aus
tria, Franz Jonas, și a soției 
sale, Grete Jonas.

La recepție au participat can
celarul federal, Bruno Kreisky,

membri ai guvernului austriac, 
ai Consiliului Național și ai 
Camerei
tori ai 
Austria, 
meni de 
nezi, reprezentanți de frunte ai 
cerourilor economice, generali 
și ofițeri superiori ai armatei 
austriece. Erau prezenți, de a- 
semenea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Viena.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului nostru, membri ai Am
basadei României in capitala 
Austriei.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
încununînd astfel cea de-a pa
tra zi a vizitei în Austria a 
președintelui Consiliului > de 
Stat al României socialiste.

Landurilor, conducă- 
partidelor politice din 
eminenți savanți, oa- 
cultură și artiști vie-

25 septembrie, in sala 
de ședințe a Comitetului muni
cipal U.T.C. Petroșani, va avea 
loc plenara Consiliului munici
pal al U.T.C. pentru muncă 
în rîndul elevilor. La plenară 
participă membrii consiliului 
municipal, secretarii comitetelor 
U.T.C. de la liceele teoretice, 
școli profesionale, școli generale 
de 10 ani, cadre didactice, acti
viști.

© La barajul deversor în 
spatele căruia în anul viitor 
se va forma imensul lac de 
acumulare al hidrocentrale
lor de la Porțile de Fier, au 
fost înglobate în beton pri
mele piese. S-a inaugurat ast
fel etapa montării utilajelor 
la această puternică stavilă 
care va dirija apele Dunării 
spre turbinele hidroagregate- 
lor din centralele electrice 
română și iugoslavă în scopul 
utilizării depline 
lului energetic al 
fluviu.

organizației de partid

a

al P.C.R. pentru această 
— a fost și rămîne con- 
hotărîtoare, garanția si- 

a dezvoltării orînduirii

ce le

partid 
consi-

I
I
I
I
I
I
I 

instalații extracție țiței | 
ze din Cîmpina, împre- |

I
I
I
I

au pus la punct tehnologia 
de obținere a pastelor de ci
ment cu greutate specifică 
redusă. Acest produs, ce se 
realizează pentru pn:-.a dată 
in țară, are o largă utilizare 
în sectoarele de foraj, la ci
mentarea sondelor. înlătura
rea pierderilor de fluide de 
foraj, reducerea cheltuielilor 
pe metru forat sînt numai cî
teva dintre avantajele econo
mice pe care le oferă noul 
procedeu, brevetat ca inven
ție românească.

știință, artă și cultură 
luționarea problemelor 
mice și social-culturalc, 
bunătățirea și

noastre pc calea socialismului, 
rolul de conducător al parti
dului crește, ca o necesitate o- 
biectivă, datorită sporirii vo
lumului și complexității sarci
nilor economice, necesității 
menținerii concordanțe*- forțe
lor de producție cu relațiile 
de producție, în continuă evo
luție, multiplelor probleme noi 
ce apar în procesul edificării 
noii orînduiri.

Ințelegînd prin conducerea 
de către partid nu numai tra
ducerea în viață a directive
lor organelor centrale ci o ac
tivitate practică, nemijlocită, 
vie și suplă la fiecare Ioc de 
muncă, Statutul P.C.R. defi
nește coordonatele atribuțiilor 
și răspunderii fiecărui organ 
de partid, indică mijloacele po
litice și organizatorice cele mai 
adecvate, care permit materia
lizarea integrală 
ziderate.

Ținind seama 
sebit ce revine 
de bază în înfăptuirea practică 
a politicii partidului, Statutul 
formulează amplu și limpede 
nu numai formele de organiza
re și funcționare ci, mai ales 
domeniile în care organizația 
de bază trebuie să-și facă sim
țită întreaga activitate.

„...Organizațiile de bază, men
ționează Statutul, mobilizează 
comuniștii, oamenii muncii, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce Ie revin din programul dq 
dezvoltare economică și social- 
culturală a țării, pentru creș
terea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea prețului de cost, 
întărirea disciplinei în muncă, 
creșterea eficienței economice 
în toate sectoarele de activi
tate; militează pentru apăra
rea și dezvoltarea proprietății 
socialiste; se preocupă de ridi
carea calificării profesionale a 
tuturor oamenilor muncii, în
sușirea și aplicarea în produc
ție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, de partici
parea activă a oamenilor de

a acestor de-

econo- 
de îm

bunătățirea și modernizarea 
continuă a procesului instruc- 
tiv-educativ în școli și facul
tăți, de ridicarea acestuia la 
nivelul cerințelor actuale ale 
științei și culturii".

înfățișate sintetic, această 
complexitate de sarcini, de cea 
mai înaltă răspundere ce revin 
organizațiilor de bază, repre
zintă un adevărat program de 
activitate pentru toți comuniș
tii, incumbă o înaltă responsa
bilitate, solicită dăruire totală 
șl inițiativă.

O condiție sine qua non a în
deplinirii unor sarcini atît de 
complexe și variate prin însăși 
natura 
rea cu 
muncii 
nic cu 
nală în activitatea fiecărui or
gan de partid, consultarea per
manentă, sistematică a comu
niștilor, a tuturor oamenilor

lor o constituie aplica- 
strictețe a principiului 

colective îmbinate orga- 
responsabilitatea perso-

I
I
I 
I
I
I• La Uzina „Electropute- 

re “din Craiova a fost editat 
primul catalog al transfor
matoarelor de putere ce se 
fabrică aici. Din studiul său, 
rezultă că această importan
tă întreprindere, în care se 
realizează mai mult de 90 la 
sută din producția de trans
formatoare a țării, și-a în
scris în nomenclatorul de fa
bricație 305 tipuri și varian
te de astfel de produse, o 
treime dintre ele fiind de cu- 
rînd asimilate ori aflate în 
prezent în curs de omologare.

(Agerpres)

Conducerea de către partid 
întregii vieți economice, de 

stat și sociale din patria noas
tră, a întregului proces, de 
mare complexitate al făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — obiectiv funda
mental stabilit de Congresul al 
X-lea 
etapă 
diția 
gură
noastre, a prosperității conti
nue a poporului român. Docu
mentele Congresului, îndeosebi 
Statutul P.C.R. — lege de ba
ză a întregii activități de partid 
— definesc cu claritate locul 
și rolul organizațiilor de par
tid în toate domeniile de acti
vitate, formele și mijloacele de 
exercitare a atribuțiilor 
revin.

Conducerea de către 
nu este și nu poate fi
derată ca o noțiune abstrac
tă, declarativă. Ea își face sim
țită prezența vie în tot ce în
făptuiește poporul nostru în 
mersul său implacabil pe ca
lea progresului și civilizației. 
Două milioane de comuniști, 
a zecea parte din populația 
țării, stimați și urmați cu în
credere neclintită de întregul 
popor român, sînt inițiatorii și 
purtătorii marilor înfăptuiri ale 
națiunii noastre socialiste, îm
plinesc cu cinste rolul de ca
talizator al tuturor factorilor 
de producție și creație din 
mânia socialistă.

Cuprinzînd în rîndurile 
pe cei mai buni dintre cei
buni fii ai poporului, dovedin- 
du-și printr-o îndelungată acti
vitate devotamentul nețărmu
rit față de interesele supreme 
ale țării față de cauza socialis
mului și comunismului, parti
dul nostru și-a cîștigat o pro
fundă stimă și încredere din 
partea întregului popor, politi
ca sa înțeleaptă fiind însușită 
și înfăptuită fără preget de 
masele largi.

Este îndeobște cunoscut că pe 
măsura înaintării societății

de rolul deo- 
organizațiilor

(Continuare in pag. a 3-a)

Semnarea
unor documente Ro-

Nicolae Ceaușescu

(Agerpres)

sale 
mai

palatul
in 
al 
și

Dineu

cu-

I. C.

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare în pag. a 3-a)

și in alte locuri. Dar 
muzeu, piatra cu in- 
aproape șterse tre- 
stea alături de arme 
sau foc, alături de

inaccesibile, 
câștigătoarea 

de la

Interviu consemnat de 
T. SPĂTARU

oferif de președintele 
Consiliului de Stat,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șt soția, Elena 
Ceaușescu. au oferit, la 
Pallavicini. un dineu de gală 
onoarea președintelui federal 
Republicii Austria, Prânz fonas, 
a soției sale. Grete Jonas.

Au luat parte cancelarul federal. 
Bruno Kreisky, președintele Parla
mentului. Alfred Maleta. vicecan
celarul Rudolf Hauser. ministrul 
afacerilor externe, Rudolf Kirch-

schlager, alți membri ai guvernului.
Au participat, de asemenea, Io

sif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior, și alte persoane ofi
ciale române.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Stat și 
președintele federal au rostit toas-

In cursul după-amiezii de joi, 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne al Austriei a avut loc sem
narea Convenției consulare în
cheiată între România și Aus
tria.

Convenția attest semnată de 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Austriei, 
Rudolf Kirchschlager.

In aceeași după-amiază, la 
Ministerul Comerțului Indus
triei și Meșteșugurilor, a avut

loc semnarea Acordului comer
cial de lungă durată pe peri
oada 1971—1975.

Acordul a fost semnat de mi
nistrul comerțului extetior, 
Cornel Burtică, și de ministrul 
comerțului, industriei și Meș
teșugurilor,, Josef Staribacher.

De asemenea, a fost semnat 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1971.

La semnarea documentelor au 
fost de față persoane oficiale 
române și austriece.

(Agerpres)

CÎTEVA MINUTE CE

Angela Similea

își completează valorile
Picturile de diverse forme 

și dimensiuni aflate în fața 
muzeului devean vor parcă 
să introducă oaspeții în pri
mele pagini ale istoriei pe 
care și-au propus s-o sinte
tizeze organizatorii colecției 
muzeistice de lingă bătrina 
cetate. Dar deocamdată mu
zeul se află închis pentru re
novare și reorganizare. Sub 
acoperișul vechii clădiri, se 
află acum un șantier deose
bit. Meșteri renumiți în arta 
decorativă, muzeografi și is
torici analizează cu răbdare 
fiecare colțișor, fiecare docu
ment și obiect și încheagă vi
itoarea expoziție muzeistică. 
E o lucrare valoroasă și de 
proporții care, alături de alte 
măsuri, vine să confirme a- 
tenția deosebită care se a- 
cordă în țara noastră
noașterii trecutului și valo
rificării unor prețioase moș
teniri de la înaintași.

Cu bunăvoință și interes

tov. Mircea Valea, directorul 
muzeului ne oferă amănunte 
despre ce se face și ce va fi. 
In această toamnă, după ce 
acțiunea va fi încheiată în 
linii mari, muzeul Devei va 
avea un profil arheologic.

COORDONATE 
HUNEDORENE

Mii de obiecte și documente, 
dintre care multe sînt rare 
și chiar unice in lume, aș
teaptă să fie rinduite in săli 
pentru a completa cunoaște
rile despre viața, munca și 
lupta celor care au trăit pe 
meleagurile hunedorene pină 
in secolul XIII. Și organiza
torii n-au o misiune ușoară. 
Alături de alte exponate tre
buie așezate la locuri meri
tate obiecte descoperite prin

tre rămășițele așezărilor da
cice de la Cozia și Deva, 
la Strei 
aici, la 
scripții 
buie să 
cu tăiș 
podoabe, unelte ale timpuri
lor, iar toate laolaltă să de
finească etape de civilizație, 
luptă și dezvoltare. După 
cum spunea tovarășul direc
tor, al muzeului, întreaga co
lecție merită să fie studiată 
și cunoscută dar viitorul mu
zeu devean va dispune și de 
unele valori deosebite. Pen
tru prima dată și numai aici 
amatorii pot vedea interesan
tele tezaure descoperite la 
Rădulești, Sălașul de sus și 
în alte cîteva locuri, sau te
zaurul roman din care s-au

Cu mișcări de o distinsa ele- 
ganță în simplitatea lor, înaltă 
și frumoasă, infitmînd prin na
turalețe și cordialitate mitul ve
detei distante și
Angela Similea, 
„Cerbului de argint
Brașov în primăvară, ne vorbea 
despre muzică, despre sine, des
pre oameni. A acceptat fără re
zerve convorbirea, după o scurta 
repetiție cu formația „Color", 
pregătindu-se pentru actualul 
turneu în județul nostru.

— Sînteți pentru prima dată 
în Valea Jiului, ce impresii v-a 
produs întîlnirea cu oamenii de 
aici, cu aceste locuri ?

— Venind de la Caransebeș, 
am făcut contact cu priveliștile 
pitorești ale Ardealului. Oamenii 
sînt mai deschiși decît în alte 
părți, mai sinceri, spontani și :u 
un zîmbet încurajator pe figuri. 
Valea Jiului încă n-am cunos
cut-o în întregime însă mă simt 
copleșită de frumusețea acestor 
locuri, total deosebite de cele 
prin care am trecut pînă acum 
E ceva unic...
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TRANSPORTUL FORESTIER
și problemele care îl frămîntă
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IN VIZOR

pe deoparte, de către 
Petroșani a masei lem- 
în fază apropiat (La lo
de încărcare în mijloa-

cărucioare prototip 
transportul personalu- 
subleran cu o capa-

operative, stabilite 
comun acord între 
U.M.T.F. Aceasta 

și la nerealizarea 
de curse prevăzut

cau-
pertur- 

forestier,

Pui, Cirnești, Petro- 
și Uricani, iar altul 

bimeria, cu coloane 
la Orăștie, Baia de Criș,

forestiere (U.M.T.F.)
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Alături de cărbune, lemnul 

constituie o a doua mare bo
găție naturală a Văii Jiului. 
Exploatat sus, în munți, de că
tre forestierii Unității de ex
ploatare a lemnului Petroșani, 
aurul verde al pădurilor este 
transportat spre depozitele fi
nale cu mijloace auto ale U- 
nității de mecanizare și trans
porturi 
Deva.

Cele
U.E.L.
Deva

două întreprinderi,
Petroșani și U.M.T.F. 

silit de aceea condițio
nate una alteia in îndeplinirea 
sarcinilor de producție : tone- 
!e-ki lo metri planificate pot fi 
realizate de mașinile U.M.T.F. 
doar în condițiile punerii la 
dispoziție spre transportare de 
către U.E.L. a masei lemnoa
se, iar cantitatea de material 
lemnos nu este considerată 
exploatată de către U.E.L. 
decît doar în momentul cînd 
s-a descărcat din mijloacele 
U.M.T.F în depozitele finale.

In dorința de a pătrunde 
unele „secrete" privind 
zele care duc la 
baci in transportul

it e-am adresat cu cîteva în
trebări tovarășului Petre la- 
cob, inginer șef al U.M.T.F. 
Deva, care ne-a răspuns cu 
amabilitate ;

— V-am ruga să ne spuneți 
care e ponderea ce o dețin în 
cadrul unității dv. coloanele 
de transport forestier din Va
lea Jiului ?

— După cum se știe, orga
nizarea U.M.T.F. Deva este o- 
rientată funcție de rezervele 
de masă lemnoasă existente în 
județ, pe care avem rolul să 
o transportăm din păduri pî
nă in depozitele finale. De a- 
ceea avem două sectoare : u- 
nul la Hațeg, cu coloane auto 
la 
șani 
la 
auto
Hunedoara și Dobra. Cele 8 
coloane auto cile avem în to
tal, .au un plan de tr ansport 
sensibil egal, ceea ce anleră 
celor două coloane existente

Interviu cu Petre lacob, 
inginer șef al U. M. T. F. Deva

î 
J

Uf®
din locurile terminus de materializare a vredniciei 

la exploata: ea lemnului și în transportul forestier — depo
zitul final din gara mică Petroșani.

Foto : N. MOLDOVEANA

în-Valea Jiului cca. jumătate 
din sarcinile întregului sector 
Hațeg.

— Cam la ce valoare medie 
se ridică planul de transport 
i.nar al unei coloane auto din 
Valea Jiului și ce anume con
diționează realizarea acestui 
plan ?

— Lunar, planul de trans
port al U.M.T.F. în bazinul 
forestier al Văii Jiului se ci
frează la 10—15 000 tone/co- 
loană, la o distanță medie de 
transport de 16 km. Pentru 
realizarea acestui plan de 
transport trebuie îndeplinite 
două condiții de bază : asigu
rarea, 
U.E.L.
noase 
c urile 
cele auto, situate în păduri — 
N R.) și pe de altă parte, 
menținerea într-o stare cores
punzătoare a parcului auto de 
către U.M.T.F.

— Faptul că în primele opt 
luni ale acestui an cele două 
coloane de transport, din Pe
troșani și Uricani, ale U.M.T.F. 
și-au realizat doar într-o sin
gură lună sarcinile de plan, a 
fost cauzat probabil tocmai de 
neîndeplinirea corespunzătoa
re a condițiilor de bază de 
care aveți nevoie și de care 
vorbeați. Despre aceste cau
ze v-am ruga să ne vorbiți 
mai pe larg referindu-vă și 
Ia colaborarea dintre U.E.L. 
Petroșani și U.M.T.F. Deva.

— Cu toate că sîntem două 
unități separate în cadrul a- 
celuiași combinat (C.E.I.L. De
va), de modul în care există 
colaborare între cele două 
unități depinde realizarea pla
nului individual. Situația pre
cară a îndeplinirii planului de 
către coloanele noastre auto 
din Petroșani și Uricani se 
datorește în primul rînd fap
tului că n-a fost asigurată 
cantitatea de masă lemnoasă 
conform planului de stat și a 
sarcinilor 
inițial de 
U.E.L. și 
a -condus 
numărului 
al mașinilor, cu alte cuvinte 
nici a principalului indicator 
— productivitatea anuală pla
nificată — care, la nivelul u- 
nității, se ridică la 
ne kilometrice/tonă 
te (o mașină de 5 
pacitate trebuie să 
Intr-un an 5X18 750 tone-ki- 
lometri).

Spre exemplu, în a doua 
jumătate a lunii august a. c., 
materialul lemnos pentru au- 
toremorci a fost asigurat doar 
în proporție de 30—40 la sută 
față de capacitatea de trans
port existentă la coloana Pe
troșani, lucru care a determi
nat îndeplinirea doar In pro
porție de 80 la sută a sarci
nilor de plan din august, ale 
acestei coloane.

18 750 to- 
capacita- 
tone ca- 
efectucze

— Din partea U.E.L. Petro
șani au fost sesizări privind 
unele deficiențe interne ale 
U.M.T.F., privind activitatea 
de transport ?

— Au existat, desigur, și 
unele lipsuri proprii in oeea 
ce privește menținerea par
cului din dotare in condiții 
tehnice corespunzătoare, dato
rită faptului că zestrea tehni
ca moștenită de la U.M.T.F. 
Sebeș a fost de slabă cali
tate, atelierul central de repa
rații, bine utilat, răminînd la 
fostul U.M.T.F. Sebeș.

Mai putem adăuga că, ine
xistența unui loc de parcare 
auto pentru mașinile coloanei 
din Petroșani, a făcut ca in
disciplina de producție a con
ducătorilor auto să producă 
perturbații In fluxul de trans
port. Acum se lucrează Ia a- 
menajarea unui astfel de loc 
de parcare de care mă ocup 
personal ca să poată fi ter
minat în această lună.

Pe lingă aceasta mai men
ționez unele măsuri ce 6-au 
luat pentru îmbunătățirea ac
tivității de transport forestier 
In Valea Jiului, care consti
tuie un punct nevralgic al 
U.M.T.F. Deva :
• în permanență un mem

bru din conducerea unității 
noastre se află în Valea Jiu
lui pentru impulsionarea, ur
mărirea și coorc’on’trea acti
vității ;
• reparațiile mașinilor se 

execută centralizai la atelierul 
din Hațeg;
• organizarea activității de 

întreținere mecanizată a dru
murilor forestiere, prin dota
rea fiecărei roloane cu cîte 
un IFRON (buldoexcavator) și 
autobasculante noi.

Pot spune că, prin măsurile 
luate, Lncepînd cu luna viitoa
re, cauzele care au aparținut 
U.M.T.F. privind perturbațiile 
In transportul forestier 
Valea Ji ului nu vor mai 
xista.

— Ne-ați vorbit despre cau
zele care au generat situații 
necorespunzătoare în 
portul forestier din 
Jiului. Dacă ar fi să 
mâți procentual aceste 
cît ați atribui U.MLT.F. 
U.E.L. Petroșani ?

— Cam 15 la sută ar apar
ține U.M.T.F., restul U.E.L. 
Petroșani !

— Despre colaborarea din
tre cele două unități — be
neficiar și executant — ce 
ne puteți spune ?

— Ii acord calificativul de 
„bine". Ceea ce personal mă 
deranjează însă cel mai mult 
și nu o găsesc firească, este 
practica conducerii U.E.L. Pe
troșani de a „sări", în trata
rea unor probleme, peste con
ducerea U.M.T.F. „negii jînd-o“.

Interviu consemnat de
Ion MĂRGINEANU

trans- 
Valea 
expri- 
cauze, 
și cit

I
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B Tehnica nouă in lume

Analizatoare de oxigen
Firma Shandon Scientific 

(Anglia) realizează analiza
toarele de oxigen tip Bocita- 
rach care pot fi folosite pen
tru stabilirea eventualelor 
condiții de pericol din sub-

teran. Astfel, aparatul tip 
K 25 este de construcție m- 
tigrizutoasă și are seam gra
dată intre 0—25 la sulă con
ținut de oxigen in amestecul 
de gaze.

Locomotivă suspendată
Cercetătorii cehoslovaci au construit locomotiva LPB-35 

H dcsliualâ transportului pe cablu suspendai la înclinări 
pînă la 25 grade. Corpul locomotivei este' montat pe m 
cadru sudat și constă din două cabine detașabile și din mo
tor Diesel tip Zetor 4 001.

Dispozitiv de siguranță 
cu laser

In puțul înclinai de extrac
ție ctt setup ai minei Wesțern 
Deep Levels (Africa de sad) 
a fast moalată o instalație 
de siguranță cu laser care 
permite controlul deraierii 
schipuhui de pe linie și . pre-

intim pituurea avariilor. Lase
rul este amplasai in partea 
superioară a puțului și tri
mite de-a lungul liniei o ro
za subțire care trece prin o- 
rificiul unei plăci metalice 
fixate pe scliip.

500 milioane tone 
cărbune pe piețele lumii

Din anul 1945 și pînă în septembrie 1969, Li. P. Po
lonă a exportat 500 milioane tone de cărbune, dintre care 
aproximativ 50 la sută in țările capitaliste. Atenția deose
bită care s-a acordat calității cărbunelui, concentrării și 
intensificării extracției, precum și exploatării cărbunelui 
cocsificabil au făcut ca Polonia să ocupe al doilea loc în 
lume, după S.U.A., in ceea ce privește exportul de cărbune.
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UTILAJE PENTRU
EXPLOATĂRILE MINIERE
In curînd pe poarta 

U.U.M.P. vor ieși noi utilaje 
miniere care vor completa 
dotarea exploatărilor din Va
lea Jiului.

La realizarea lor au con
tribuit muncitori, ingineri și 
tehrfcieni din mai multe sec
ții ale uzinei, reușind în e- 
gală măsură să execute co
menzile respective la terme
nul prevăzut în contract. Ia
tă cîteva din acestea :

0 5 colivii de extracție 
cu un etaj pentru 2 vago- 
nete de 1 000 litri pe etaj;
• o colivie basculantă;
• un schip-colivie proiec

tat de ÎPROMTN București, 
executat pentru prima oară 
la Petroșani;
• 30 transportoare blin

date ușoare TR-2;

• 3 
pentru 
lui îiț 
citate de 12 locuri;

® stîlpi SVJ-80, prototip, 
care sînt in curs de execu
ție la Fabrica de stîipi hi
draulici din Vulcan.

După cîte se observă, în 
ultima perioadă de timp har
nicul colectiv al uzinei pe- 
troșăncne a abordat o *erîe 
de lucrări noi, unele din ele 
executate pentru prima oară 
în domeniul construcțiilor 
metalice pentru subteran. A- 
vîndu-se în vedere impor
tanța introducerii utilajelor 
de mare productivitate in 
minele din întreaga țară, a- 
cordarea atenției sporite 
proiectelor care prevăd fa
bricarea instalațiilor noi este 
lăudabilă.
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Landul neglijentelorO'...Cu puțin timp în urmă, în ele
gantul cartier Aeroport al orașu.ui 
Petroșani,, un nou bloc de 90 apar
tamente a fost recepționat și a 
intrat în patrimoniul I.G.L. Este 
vorba de blocul D 3—1. Bucuria
acelora care au avut prilejul de a 
se muta într-o casă nouă a • 
mare. Din păcate insa pentru 
de scurtă durată. Motivul ? 
imobil a și fost supus unei 
oase probe de rezistență la , 
•pelor“, mai precis a t 
constructorilor, recepționerilor 
în ultimă instanță a noilor local aii 
de la unul din apartamentele si
tuate la etajul al doilea. Cu alte 
cuvinte un lanț al neglijențelor 
format din trei verigi : prima,

fost 
unii, 

Noul 
seri- 

, furia 
neglijenței

aceea a constructorilor care din 
„neatenție" au inlundat chiuvetele 
unor apartamente cu moloz ; a 
doua verigă și poate cea mai im
portantă din punct de vedere al 
vinovăției aceea a beneficiarului 
care nu a efectuat recepția in con
diții de funcționare a tuturor in
stalațiilor sanitare și electrice, și 
ultima, verigă a noilor locatari 
care au neglijat obligațiile de păs
trare a bunurilor în posesia căro
ra au intrat. Iată pe scurt explica
ția „inundării" a ntai multor apar
tamente in blocul D 3—1 dtn car
tierul Aeroport, a degradării par
chetului și zugrăvelii acestora. 
Acum, dauna s-o plătească toți — 
lanț !

N. L

COMUNICAȚIA 
Șl PARTICIPAȚIA

mijloace eficiente pentru 
dezvoltarea centralismului 
democratic în întreprinderi

Economist KIRALY ZOLTAN,
consultant in organizarea conducerii întreprinderilor 

la C.C.P

Centralismul democratic este 
principiul care stă la baza de
mocrației noastre socialiste. In 
cei 26 de ani de la eliberarea 
țării rolul și importanța aces
tui principiu a primit mereu 
noi și noi valențe.

Expresie a unui echilibru în
tre antiteze, centralismul demo
cratic în sine, nu ar spune ma
re lucru atita vreme cît ar ră- 
mîne o simplă lozincă agitato
rică, o formă goală, fără o a- 
piicabilitate bine definită. 
Tocmai de aceea, Congresul al 
X-lea al partidului, plenarele 
Comitetului Central care i-au 
urmat, au trecut cu hotărîre 
la o aplicare tot mai largă a 
centralismului democratic.

Dezvoltarea centralismului 
democratic este un proces ex
trem de complex, de durată, 
progresiv și dinamic în care 
un loc important îl ocupă as
pectele educative, de instruire, 
de atitudine individuală și de 
psihologie socială, l’entru per
fecționarea modului de apli
care a centralismului democra
tic în viața cotidiană a între
prinderilor noastre, un rol deo
sebit îl joacă reglementările 
organizatorice centrale, măsuri
le politice, prevederile legisla-' 
tive inițiate de conducerea su
perioară de partid și de stat. 
Dar reușita acestei vaste ac
țiuni, depinde într-o măsură 
hotărîtoare și dc felul cum con
ducerile unităților economice 
vor înțelege să găsească for
mele concrete de îmbinare cît 
mai justă a răspunderilor și 
drepturilor, să identifice și să 
aplice posibilitățile reale de ac
țiune ale fiecărui factor, a 
stimulilor și a sancțiunilor.

In rîndurile de față voi în
cerca să arăt cîte ceva, desi
gur, atit cît permite spațiul re
dus al unui articol de ziar, des
pre unele modalități de adinci- 
re a centralismului democratic 
în interioi’ul întreprinderilor, 
modalități ce stau la îndemî- 
na oricărui comitet de 
ție, indiferent de nivelul 
hic la care este situat.

Să începem prin a 
punctul cheie asupra 
trebuie să ne îndreptăm în pri
mul rînd atenția și acesta este 
neîndoios „moralul" întreprin
derii, baza pe care se clădește 
dezvoltarea democrației în uni
tate. Experții în organizare sînt 
unanimi în a considera că ati
tudinea salariaților și climatul 
general de muncă sînt resurse 
inepuizabile pentru creșterea 
performanțelor economice. A 
cunoaște „moralul" întreprinde
rii înseamnă a măsura direc
ția și intensitatea atitudinilor 
salariaților unității față de o- 
biectivele pe care întreprinde-

direc- 
ierar-

reține 
căruia

Instrument esențial în apărarea și păstrarea integrității avutului obștesc

Sporirea eficienței controlului financiar
O dată cu trecerea la executa

rea prevederilor Legii nr. 5/197C 
ți a Hotărîrii Consiliului de Mi
niștri nr. 1 047/197C, referitoare 
la noile măsuri în domeniul gos
podăririi mijloacelor materiale și 
bănești și al organizării și funcțio
nării controlului financiar, întreaga 
activitate de control financiar in
tră într-o nouă etapă.

Controlul financiar — ca instru
ment al muncii de conducere — 
este chemat să sprijine întregul 
aparat din economie pentru rea
lizarea sarcinilor de întărire con
tinuă a disciplinei financiare, pen
tru creșterea simțului de răspun
dere în gospodărirea valorilor ma
teriale și bănești. In procesul dez
voltării economiei noastre națio
nale, controlul financiar a dat un 
sprijin necontestat la descoperirea 
și mobilizarea unor însemnate re
zerve materiale și bănești existente 
în organizațiile noastre socialiste., 
la îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiare a acestora, la apă
rarea și păstrarea 
avutului obștesc.

Ceea ce trebuie sa 
în prezent activitatea 
financiar intern este 
bunătățire a calității verificărilor 
și sporirea operativității în soluțio
narea problemelor și în luarea mă
surilor pentru lichidarea lipsurilor 
și în prevenirea fenomenelor nega
tive din activitatea economică a 
unităților verificate, astfel înert 
ajutorul controlului să fie din ce 
în ce mai mult simțit 
acestor unități.

Sporirea eficienței

integrității

caracterizeze 
de control 

continua îm-

în cadrul

Sporirea eficienței controlului 
financiar depinde în mare măsura 
de modul de organizare și de des
fășurare a acțiunilor de control, 
de modul cum se pregătesc, cum 
se desfășoară ți se finalizează fie-

Astfel, 
constituie

care verificare în parte, 
pregătirea verificărilor 
premisa asigurării bunei desfășu
rări a acestora, cuprinderea în ve
rificări a problemelor celor mai 
importante și reprezentative pentru 
unitatea verificată. In acest scop 
t-a practicat de către serviciul de 
control financiar din Centrala 
cărbunelui metoda pregătirii în co
lectiv a verificărilor, studierea 
actelor de control anterioare, a dă
rilor de seamă contabile și a di
verselor altor documente de ra 
portare ale unităților unde urma 
să se efectueze verificarea, consul
tarea compartimentelor din centrală 
care cunosc activitatea unitățilot 
de verificat, consultarea conducerii 
unității asupra principalelor pro
bleme ce frămîntă unitatea, 
citarea sprijimilui organelor 
partid și de sindicat, etc. Rezulta
tele obținute pînă în prezent tre
buie însă îmbunătățite prin lărgi
rea formelor de pregătire a veri
ficărilor, extinderea metodelor uti
lizate pînă în prezent și găsirea 
unor noi metode printre care con
sider indicate următoarele : ține
rea unei legături strîn-se, în faza de 
pregătire a verificărilor, cu orga
nele însărcinate cu exercitarea con
trolului financiar preventiv ți 
studierea la unitate a modului de 
organizare și desfășurare a contro
lului ierarhic operativ curent.

In vederea sporirii c 1 .
controlului financiar, 
centralei, cu sprijinul 
unităților, a luat măsuri de întă
rire a echipelor de control finan
ciar cu cadre de specialitate fie 
tehnice — în mod deosebit la veri
ficarea problemelor de normare ți 
salarizare — fie contabile-financia- 
re pentru verificarea problemelor 
de resort. Astfel, numai în. anul

soli-
de

ctacienței 
conducerea 
conducerii

1969 și în cele opt luni scur< 
din acest an, timpul consumat de 
asemenea organe atrase a fost de 
181 și respectiv 135 zile-om parti
cipare la verificări, iar rezultatele 
obținute de aceste cadre de specia
litate au fost printre cele mii 
bune. De exemplu, șeful biroului 
Contabilitate de la E. M. Lonea, 
Enea Drăgan, fiind cooptat 
verificările 
trila și E. 
substanțial 
plusuri de
de cca. 60 mii lei, cit și la de
terminarea unor erori în ținerea 
și conducerea evidenței mijloacelor 
fixe fapt ce a condus la 
țe în calculul și vărsarea 
meniului de cca. 500 mii

Posibilitățile de aplicare 
mai potrivite metode de 
în vederea creșterii continue a 
cienței 
de de 
sională 
nîvStil 
țul de

tn 
efectuate la E. M. Pe- 
M. Anina a contribuit 
la constatarea unor 

mijloace fixe în valoare

diferen- 
amortis- 
lei.
a celor 
control 

efi- 
controluluî financiar depin- 
gradul de pregătire proie- 
a organelor de control, de 
cunoștințelor lor, de sim- 
orientare pe care-1 au, de 

exigența pe care 6 manifestă pen
tru clarificarea pînă la capăt a 
fiecărei probleme. Un rol deosebit 
în această privință îl are instruirea 
aparatului de control prin instruc
taje, organizate cu sau fără parti
ciparea în producție. Asemenea in
structaje au. fost organizate și pe 
lingă Centrala cărbunelui Petro
șani dc către organul tutelar, cu 
participarea organelor de control 
financiar din unitățile miniere în
vecinate (Deva, Tg. Jiu), unde un 
număr de 6 organe de control din 
centrală au fost evidențiate și pre
miate pentru rezultatele obținute 
în ridicarea nivelului cunoștințelor 
profesionale. Importanța pregătirii 
profesionale a organelor de con
trol este concretizată în actele n ir

mauve (citate în introducerea ar
ticolului de față) prin’ obligativita
tea examinării cunoștințelor profe
sionale ale tuturor organelor de 
control în timp de șase luni de la 
aplicarea acestor acte normative.

Creșterea eficienței controlului 
și în mod deosebit oglindirea gra
dului de eficien^—se reflectă în 
modul cel mai ’Wlr în felul cum 
sînt consemnate constatările, pre
zentate propunerile pentru luarea 
de măsuri care să conducă la re
zolvarea problemelor sesizate, la 
înlăturarea deficiențelor, la desdău- 
narea avutului obștesc în cazul 
constatării de pagube, în măsurile 
luate pentru eliminarea deficiențe
lor în vederea îmbunătățirii conti
nue a activității unităților verifi
cate și a păstrării integrității avu
tului obștesc. La capitolul respec
tiv, din multe privințe rezultatele 
de pînă 
tivul de 
trală nu 
corespunzător. Dacă în 
justeței pagubelor stabilite, a plu
surilor constatate și în general a 
temeinicia constatărilor efectuate 
nu se pot ridica obiecțiuni, iar 
gradul de valorificare s-a ridicat 
li nivelul cerințelor, nu același 
lucru s-ar putea spune despre mă
surile de remediere a deficiențelor 
constatate și de prevenire a repe
tării lor în 
de altfel în 
an a unor 
la un nivel 
pagubelor și 
la unitățile 
c upare s-a 
privință și 
unităților centralei, din partea per
sonalului însărcinat cu executarea 
măsurilor de remediere și prevenire 
a deficiențelor. Altfel, nu se ex-

acum obținute de colec- 
control financiar din cen
se ridică încă la nivelul 

problema

viitor, fapt reflectat 
repetarea de la an la 
deficiențe, menținerea 

considerabil a valorii 
a plusurilor constatate 

verificate. Slabă preo- 
manifestat în această 
din partea conducerii

plică de ce la unele unități ca de 
exemplu E. M. Vulcan, E. M. Lu 
peni, E. M. Aninoasa, E. M. Dîlja 
și E. M. Uricani pagubele se men
țin la un nivel ridicat și, in loc 
să scadă, de la an la an ele au 
tendință de creștere. Aceeași situa
ție se prezintă și în privința plu
surilor de valori materiale consta
tate cu ocazia controalelor efectua
te cît și în general în volumul de
ficiențelor semnalate de organele 
de control.

Eficiența controlului financiar 
trebuie în final să dea roade prin 
urmărirea permanentă și pe cît 
posibil pe teren a modului de exe
cutare a sarcinilor stabilite în ur
ma verificărilor și tragerea la răs
pundere pe cale administrativă, 
disciplinară sau materială, după 
caz, a tuturor celor ce manifestă 
neglijență în problema prevenirii 
și eliminării deficiențelor generatoa
re de pagube materiale. Tot în 
scopul creșterii eficienței controlu
lui financiar, este necesar ca apli
carea sancțiunilor contravenționale 
— obligație atribuită prin lege 
organelor de control financiar — 
să nu constituie un scop in sine 
ci un mijloc de îndreptare și de 
îndrumare a celor controlați. Ab- 
fel, asemenea, sancțiuni nu contri
buie la îmbunătățirea evidențelor 
și a gestionării bunurilor materia
le.

Eficiența controlului financiar este 
struts legală de depistarea și elimina
rea cauzelor care generează produce
rea deficiențelor și respectiv a pagube
lor în avutul obștesc. Aceste cauze, 
fiind multiple, le vom trata 
tr-un alt articol.

IOAN POP, 
șeful serviciului 
control financiar 

din Centrala cărbunelui

m-

rea și le propune să le atingă. 
A crea, a menține și a influența 
climatul de muncă din unitate 
este o treabă extrem de ane
voioasă, dar care este mult fa
cilitată pentru conducătorii 
noștri economici prin faptul că, 
în aplicarea directivelor parti
dului, ei au în permanență a- 
lături organizațiile de sindicat, 
de tineret, adunarea generală 
a salariaților și, bineînțeles, nu 
în ultimul rînd, comitetele de 
direcție.

Pentru a avea un „moral" 
sănătos în întreprindere, ca 
mediu receptiv și constructiv la 
măsurile ce se iau, sînt nece
sare — din bun simț organiza-, 
toric — comunicația și partici- 
pația, ca mijloace eficiente pen
tru dezvoltarea centralismului 
democratic.

Comunicația, ca ansamblu al 
activităților și mijloacelor da 
comunicare, trebuie înțeleasă 
ca un permanent schimb orga
nizat de semnificări. Pe de o 
parte e nevoie ca salariații să 
cunoască ce au de făcut, cînd 
și cum trebuie să fadă, iar pa 
de altă parte se cere' ca ei să 
poată face cunoscute nevoii» 
lor, sugestiile și ideile lor. Prin 
comunicație înțelegem deci a- 
cele activități care se referă 
la: a cere o informație, a 
transmite o directivă, a se în
truni pentru a discuta o pro
blemă. a face propuneri, a fin a 
reclamații, a difuza o informa
ție la o întreprindere, cu alto 
cuvinte ansamblul procedeelor 
de influență care ne permil să 
progresăm în munca noastră, să 
creăm și să păstrăm opinia fa
vorabilă realizării sarcinilor.

Participația, exprimă rolul și 
amploarea participării salaria
ților la rezolvarea treburilor 
unității și la rezultatele obți
nute. Participația ca investiți» 
de energie creatoare din car
tea angajaților reclamă o 'On- 
ducere prin participare. Condu
cătorii trebuie să colaboreze cu 
salariații dacă urmăresc ea a- 
ceștia să-și
performanțele 
Perrtru fiecare salariat ____
ția de bază este ca munca P» 
care o depune să reprezint» 
preocuparea centrală a existen
ței sale sociale și psihologice. 
Aceasta-] ajută să se realizez» 
ca om și să știe ce face cu 
viața lui. Aceasta reclamă din 
partea conducătorilor o susți
nută muncă cu oamenii.

Va fi nevoie, cred, să vor
bim mai des despre felul cum 
se pot realiza o comunicați» 
eficientă și o participate su
perioară. Cu ocazia de față să 
ne oprim asupra cuvîntului, ca 
mijloc de comunicare și asu
pra felului cum să-I utilizăm 
în lucrul cu salariații.

Omul este specia dominantă 
pe planeta noastră și acest lu
cru se datorează în mare parts 
abilității sale de comunicare, de 
la om la om, prin intermediul 
cuvintelor și al desenului.

Utilizarea cuvîntului ca in
strument de comunicare, cere 
să posedăm unele tehnici adec
vate. Însușirea acestora asigură 
dezvoltarea potențialului de 
conducere, așa incit pentru ca
drele din industrie măiestria co
municării este o cerință a func
ției. Dezvoltarea efectivă a cen
tralismului democratic implică 
să reușim să reținem atenția 
și să influențăm gîndirea al'or 
oameni. Ce comunicație eficien
tă poate exista de pildă la 
acea zonă de producție de la 
o mină unde șeful zonei, vor
bind la telefon, observă că in
tră un șef de echipă în birou 
și-i face un semn energic a- 
cestuia să părăsească fără vor
bă încăperea ? Îmi permit, fo
losind o lucrare a specialis
tului francez I. P. Maguin, să 
închei această introducere în 
problemele de comunicație și 
participate, arătînd cîteva re
guli foarte simple, dar eficace 
și imediat aplicabile pentru toți 
acei care au posturi de condu
cere în economie .și care lu
crează cu oamenii :

1. Ascultați îndeosebi ultima 
frază a interlocutorului dv. (nu 
arătați nerăbdare, lipsă de e- 
ducație, individualism).

2. Rămineți atenți ia discu
ție pentru a putea interveni 
cînd e ceva vag sau ne.1 tr

3. l.uați -un minimum de note 
(este greu să fii și atent, dar 
nu se poate neglija- faptul că 
viteza de înțelegere este de 3—4 
ori superioară dicțiunii).

4. Respectați pauzele din tim
pul convorbirii. Aceasta cere o 
stăpînire dc sine, dar să nu 
uităm că pauza exprimă o ne
cesitate de a reflecta.

5. Acceptați privirea celui
lalt (de ce să ne uităm ia pan
tofi sau la 
discuției ?).

6. Nu vă 
și reacțiile

îmbunătățească 
în activitate, 

condi-

fercastrâ în timpul

încredeți in mimica 
dv. spontane.
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SECRETARUL
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muncii, receptivitatea față de 
părerile și inițiativele maselor, 
întronarea spiritului democra
tic, menite să ducă la obține
rea unor rezultate superioare, 
la valorificarea resurselor in
terne, umane și materiale de 
la fiecare loc de muncă.

In contextul acestor sarcini 
un rol de seamă revine secre
tarului organizației de partid 
din întreprindere — ai comite
tului de partid sau organiza
ției de bază. Ales de comuniști 
și investit cu încredere și răs
pundere, secretarul reprezintă 
pentru fiecare membru din or
ganizația sa omul-etalon, exem
plu de disciplină și competen
ță profesională, de abnegație 
și spirit de inițiativă, de tena
citate și modestie, model de 
comportare etică în producție 
și societate.

Tovarășul Gheorghe Cenaru, 
este cunoscut și stimat de în
tregul colectiv al minei Petri- 
la. Atunci cînd într-un sector 
sau zonă s-au ivit greutăți mari, 
care frînau îndeplinirea planu
lui de producție, organizația de 
partid l-a trimis să muncească 
acolo. In ultimii 14—15 ani a 
fost ales consecutiv secretar de 
partid — cînd lucrurile au 
r.iers mai greu în sectorul II; 
după ce acesta a fost ridicat 
In rîndul colectivelor fruntașe 
a fost trimis în fruntea comu
niștilor din sectorul de inves
tiții unde se ridicau problemele 
cele mai complicate. Iar atunci 
cînd necesitățile muncii de 
partid și ale producției au ce
rut, în fruntea organizației de 
partid din zona I un om cu 
experiență și fermitate, a fost 
trimis aici. „Experiența politi
că, competența profesională, 
spiritul de inițiativă. înalta res
ponsabilitate față de sarcini îl 
ridică pe tovarășul Cenaru la 
nivelul unui activist de partid" 
— mi l-a caracterizat unul din 
secretarii comitetului orășenesc 
de partid Petrila.

La mina Lonea am avut pri
lejul să discutăm cu mai mul.i 
comuniști din sectorul de trans
porturi. Cu multă căldură ei 
l-au descris pe secretarul or
ganizației lor de bază, tov. 
Gheorghe Lăzărescu ca pe un 
om cu cea mai înaltă califi
care în meseria sa, care con
stituie un permanent exemplu 
pozitiv în producție, iar în 
ceea ce privește activitatea de 
partid conlucrează strîns cu 
membrii biroului organizației 
de bază, ține o neslăbită legă
tură cu toți comuniștii din sec
tor. „Cind primește o sarci
nă, el nu are odihnă pînă o 
rezolvă" — ni s-a spus. Care

este rezultatul ? Cu toate greu
tățile obiective existente în 
transportul subteran la mina 
Lonea, colectivul acestui sector 
își aduce contribuția la lichi
darea rămînerii în urmă. De 
aceeași bună apreciere și în
credere se bucură din partea 
comuniștilor, a întregului colec
tiv de muncă din care face 
parte, maistrul minier princi
pal Ghiță Popescu, secretarul 
comitetului de partid din zona 
a II-a. După cum ni s-a rela
tat, în fruntea organizației de 
partid el exercită în permanen
ță un rol activ în a determina 
conducerea zonei să ia cele mai 
corespunzătoare măsuri în ve
derea îndeplinirii sarcinilor de 
producție. „Este un om cu o 
mare autoritate, atît în acti
vitatea de producție cit și în 
munca politică: este stimat, 
respectat, ascultat de toți cei 
care-1 înconjoară" — ni s-a re
latat.

La mina Lupeni este bine 
cunoscut numele lui Vasile Ro- 
șitoru, secretarul comitetului de 
partid din zona a IlI-a. El nu 
se mulțumește cu faptul că 
brigada pe care o conduce ob-

■ în permanență rezultate 
bune în producție, cu activita
tea pe care o depune în frun
tea comitetului de partid pen
tru antrenarea tuturor comu
niștilor la îndeplinirea sarcini
lor, ci este prezent în cele mai 
diverse activități obștești, des
fășoară muncă culturală în ca
drul clubului, este un activ co
respondent de presă.

Lista exemplelor de acest fel 
ar putea fi completată cu mul
te nume.

Evidențiind asemenea exem
ple trebuie să avem în vedere 
și faptul că în unele comitete 
de partid și birouri ale orga
nizațiilor de bază mai există 
și oameni care nu justifică pe 
deplin încrederea cu care au 
fost investiți cînd au fost a- 
leși în aceste organe, care nu 
depun suficiente eforturi pen
tru a se ridica la înălțimea 
misiunii lor. Funcția de secre
tar de organizație de bază, de 
comitet de partid înseamnă un 
titlu de onoare, clădit pe recu
noașterea meritelor în muncă și 
a unor deosebite calități morale 
și profesionale și de aceea im
plică o mare responsabilitate 
partinică și socială. Iată de ce 
este de datoria organizațiilor 
de partid ca, preocupindu-se 
pentru a promova în fruntea 
organizațiilor de bază, a co
mitetelor de partid din între
prinderi pe cei mai buni co
muniști, să acorde o perma
nentă grijă creșterii răspunderii 
și dezvoltării înaltelor calități 
de comuniști militanți.

Subredacția 
noastră 

din Petrila 
ne informează:

tulul sindicatului minei Lonea. 
Citeva ilustrate, aduse doar de 
citeva minute, îl distrag pentru 
puțin timp de la preocupările 
cotidiene. Ia la întîmplare o 
ilustrată. Privește îndelung mi
nunata priveliște.

„Aceasta trebuie să fie de la 
Vasile Culici, că el a plecat 
cu soția la Herculane" —• și-a 
zis.

Așa și era. Ilustrata purta 
semnătura șefului echipei de 
întreținere Vasile Culici de la 
sectorul de investiții sub citeva

t’orespondenfe
cuvinte : „Multe salutări și urări 
de bine din frumoasa stațiune 
Herculane. Succes în muncă în
tregului colectiv".

Altă ilustrată a sosit de Ia 
Tușnad. A fost trimisă de Reia 
Varga. A scris doar citeva cu
vinte : „Salutări și urări de bine 
din concediu". Puține dar su
ficiente. Atenția contează. Și 
faptul că se simte minunat în 
sta'iune. După ce a lecturat 
ilustratele, președintele sindica
tului și-a continuat munca.

In acest an, pe adresa comi
tetului sindical al minei Lonea 
au sosit mai bine de o sută de 
ilustrate, trimise din diferite 
stațiuni de la munte ori mare, 
de către salariații minei plecați 
la odihnă și tratament. O sută 
de ilustrate ce exprimă bucuria 
și satisfacția de a petrece zile 
de odihnă de neuitat. Asemenea 
bucurii și satisfacții au avut 
pînă acum, în acest an, 420 de 
salariați de la E. M. Lonea și 
vor mai avea încă 78.

Margareta PROCZNER

a

A
<

CITEVA MINUTE CU

ANGELA SIMILEA

Printre acțiunile organizate 
cu prilejul sărbătoririi Zilei 
pompierilor a avut loc și faza 
județeană a concursurilor profe
sionale ale formațiilor P.C.I. 
La întreceri au participat con- 
curenți din 6 municipii. Valea 
Jiului a fost reprezentată de 
formațiile P.C.I. ale E. M Pe
trila și E. M. Lonea. Avmd • 
bună comportare, ambele forma
ții s-au întors acasă cu cite 
un loc întîi. Petrilenii la teorie, 
iar lonenii la practica, fapt 
atestat de diplomele primite.

Ioan MĂRGULESCU

(Urmare din pag. 1)
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— Aș vrea să-mi spuneți 
cînd și de ce cîntați ?

— Destul de dificil... 
eram mică, cîntam muzică 
Iară. Mai tîrziu, cînd 
liceeană, am urmat cursurile Șco
lii populare de artă, apoi 
cursuri de perfecționare de doi 
ani. In decembrie ’68 am ctști- 
gat premiul cel mare la un fes
tival televizat al tînărului solist 
de muzică ușoară. De ce cint ? 
E ceva adînc, greu de exprimat 
în cuvinte...

— Așadar, începuturile sînt 
vechi. Dar debutul ? Cind s-a 
produs ?

— Cu „Emoții în premieră" 
la televiziune. Apoi am fost se
lecționată la un concurs orga
nizat de Ansamblul U.T.C. Mă 
leagă de acest concurs o adevă
rată poveste și... actuala-mi ca
rieră muzicală ; mie mi se spu
sese că e o conferință la care 
trebuie să particip. Și am fost 
convinsă pîna in sală cind sur
priza mea, fiind pe atunci foar
te timidă, vă închipuiți că 
fost considerabilă. De 
îmi place să lucrez cu compo-

Cînd 
popu - 
eoffi.

a
atunci

5
zrtorul George Grigoriu.

trăiri ați trecut la— Prin ce
Brașov ?

— Ah, nu 
tesc de acest 
am intrat ca 
cum am cintat, 
dacă nu mă , 
de culise, mă prăbușeam. îna
inte de comunicarea oficială a 
cîștigătorilor, răsuflase adevărul, 
se pare, căci mi se spunea : 
„Petițo, ai luat argintul !" Cre
deam că aud glume cam nesă
rate, dar s-au adeverit.

— Ce proiecte ave fi pentru 
viitorul apropiat ?

_  In 10 octombrie voi pleca

vreau să-mi am>n- 
aspect ! Pe scenă 
în transă, nu Știu 

..., iar la ieșire, 
sprijinea regizorul

în R. D. Germană- pentru tele
viziune. La întoarcere mă aș
teaptă un recital de o jumătate 
de oră la televiziunea noastră, 
pentru interviziune. De pe acum 
îmi dă mult, foarte mult de 
lucru. După aceea voi participa 
la un spectacol revuistic cu to
tul nou și cu care vom face un 
turneu în străinătate. Nu exa
gerez dacă afirm că timpul li
ber mi-e foarte limitat.

-— Pasiuni extramuzicale ?
— Croșetez, și pot spune că 

e pasionant. Citesc poezii...
— Spre care poeți se îndreap

tă aprecierile dv. I
— Marin Sorescu. Si Romu

lus Vulpescu, o personalitate 
complexă, plurivalentă și, toto
dată, fascinantă...

— Ce piese vor fi incluse in 
recitalurile pe care le susțineți 
în Valea Jiului ?

— O piesă nouă în reperto
riul meu, o cînt în primă audi
ție : „Underground" de un li
rism difuz, adînc ’ și, sper, pe
netrant. Apoi „La simfonia", o 
melodie olandeză 
radă" și, normal, 
te vine zi" după 
trului Tudor Mușatescu...

— Pe care o iubiți cel mai 
mult ?

— Ultima...
— In Valea Jiului aveți mulți 

admiratori fervenți. Horiți să le 
transmiteți ceva ?

— Da. Doresc din tot 
tul să nu-mi dezamăgesc admi
ratorii. -niciodată : publicului,
spectatorilor le doresc soliști de 
muzică ușoară care să cinte la 
fel* de frumos ca și această re
giune în care trăiți și munciți.

I-am dorit,
Angelei Similea noi succese mu
zicale pe care să le auzim pe 
scenele de aici, la radio și televi
ziune.

„Ca la pa- 
..După notp- 
textul maes-

sufle-

la rîndul nostru.

pentru
săptămîna 

viitoare
....... ———

DUMINICA 27 SEPTEMBRIE

9,C0 Deschiderea emisiunii.
10,00 Viața satului. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba ma

ghiară.
13.30 Fotbal : C.F.R. Timișoara 

— Dinamo București.
15.20 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17,25 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Microavau- 
premieră.

17.30 Fotbal : Ungaria — Aus
tria (repriza a II-a).

18.20 „Pe sub Poala Măgurii*.
18,45 Campionatul Balcanic de 

baschet masculin.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportaj Tv.
20.20 Film artistic „Simon ți 

Laura".
21,40 Tele-ritmuri.
22,35 Telejurnalul de noapte. 

Sport.

I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

I

I 
I
I

SÎMBĂTA 26 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I ; 5,05—6,00 
Muzica dimineții; 6.05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Miorița; 
10,30 Din țările socialiste; 
11,05 Pagini din muzica de 
estradă; 11.45 Sfatul medi
cului; 12,00 Recital de operă: 
12,15 Muzică ușoară; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,22 Canțo-

nete; 13.30 Atențiune șoferi, 
atențiune pietoni !; 13,50 Cîn- 
tă Ileana Cons-tantinescu; 
14,25 Melodii dragi: 14.45 Jo
curi populare; 15,00 De la 
3 la 7. Emisiune de diver
tisment muzical; 16,00 Radio
jurnal; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Cîntcce de nuntă și 
jocuri; 20,05 Tableta de sea
ră; 20,10 Microrecital Cate
rina Valente; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 In jurul globu
lui; 21.20 Cîntă Doina Ba
dea; 21,30 Moment poetic; 
21.35 Solistul serii : Enrico 
Macias; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 De toate 
pentru toți... turiștii; 23.00 
Expres melodii; 0,05—6,00 Es
trada nocturnă.

*

*I

Răspundem 
cititorilor

• • VICTOR POPESCU, PA- 
ROȘENI : Conducerea prepara- 
ției cărbunelui Coroești, ne-a 
comunicat că reținerea din sa
lariul dv. a sumei de 181 lei 
s-a făcut din greșeală. Ca ur
mare, suma vă va fi restituită 
o dată cu drepturile bănești 
pe luna septembrie a. c.
• ANONIMA, VULCAN i 

Deși ați omis, cu sau fără bună- 
știință, să semnați scrisoarea 
adresată redacției, am verifi
cat la fața locului modul de 
aprovizionare a magazinului 
nr. 51 O.C.L. Alimentara Vul
can, constatînd că acesta, re
parat și zugrăvit de curînd, dis
pune de toate mărfurile ali
mentare prevăzute in barem.
• MARIN CALICIOIU, 

VULCAN : Consiliul popular al 
orașului Vulcan, ne-a informat 
că cererea dv. va fi soluționa
tă favorabil în trimestrul al 
IV-lea al acestui an.
• LOCATARII BLOCURI

LOR F 7 și 8, G 3 și 4 VUL
CAN : Cele relatate de dv. re
dacției au fost aduse la cunoș
tința Consiliului popular al o- 
rașului Vulcan care ne infor
mează că s-au luat și se vor 
lua și în viitor măsuri de sanc
ționare a tuturor acelora care, 
sub orice formă, distrug zo
nele verzi. Este bine să sem
nalați operativ toate cazurile 
de acest fel la Serviciul de gos
podărie al orașului dv.

O I. BADESCU, VULCAN : 
Cercetările întreprinse de re
dacție nu confirmă cele cu
prinse în scrisoarea dv. Fetița 
a fost tratată corespunzător, cu 
diagnosticul stabilit de medicul 
curant.

VINERI 25 SEPTEMBRIE

In jurul orei 11,10, Vizita în 
Austria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
Transmisiune de la A- 
genția Internațională 
pentru Energia Atomi
că.

17.30 Vizita în Austria 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

17.55 Microavanpremieră.
18,00 Căminul.
18.50 Anunțuri — publicitate.
18.55 Campionatul Balcanic 

de baschet masculin 
România — Iugoslavia

19.30 Telejurnalul de seară.
Lucrările agricole de 
toamnă — ediție spe
cial...

20,00 1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

20.10 Film artistic : „Rocco 
și frații săi" (II).

21.50 Mai aveți o întrebare ? 
Calculatoarele pot re
zolva enigmele arheolo
giei ?

22.50 Poezia cîntecului. Mu
zică ușoară în interpre
tarea Elenei Caragiu.

23.10 Telejurnalul de noapte.

PE
ECRANE

PETRECEREA, producție • 
studiourilor americane. O co
medie cu un mare comic — 
actorul Peter Sellers — în ca
re vom afla multe scene da 
haz autentic. Sellers izbutește 
să ne facă să rîdem de întîm- 
plări în aparență fără impor
tanță : invitat, din greșeală,, la 
o petrecere, actorul indian 
Bakshi se prezintă radios însă 
face gafe după gafe, atrăgind 
atenția gazdelor care asistă u- 
luite la un lanț de pozne. La 
insistențele lui, cîțiva tineri ex
centrici încep să spele un pui 
de elefant, pe care îl aduse
seră. „Petrecerea" se sfîrșeșta 
scăldată în valuri de spumă de 
săpun, invitații alergind îngro
ziți iar proprietarul încercînd 
să-și salveze tablourile de va
loare.

In filmul „Petrecerea", ac
torii, obiectele din cadru, situa
țiile neprevăzute se adună în 
momente de debordantă come
die. Rulează la cinematograful 
„7 Noiembrie" din Petroșani.

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII. Un film polițist en
glez, in care actorul Richard 
Johnson interpretează rolul 
nui sagace, și celebru detec
tiv căruia i se încredințează 
dificila misiune de a ancheta 
citeva crime...

Filmul rulează la cinema 
„Republica" din Petroșani.

i

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Petrecerea (24—27); 
Republica : Mai periculoase 
decît bărbații (24—27); PE
TRILA : Domnișoara doctor 
(23—25); LONEA — Minerul: 
Castelul condamnaților (24—

27); 7 Noiembrie : Vă place 
Brahms? (24—26); ANINOA- 
SA : Simpaticul domn ,,R“ 
(24—25); VULCAN ; Argoman 
superdiabolicul (24—27); LU
PENI — Cultural: Cu mine 
nu madam (26—29); BARBA- 
TENI : Prințesa tristă (24— 
25); URICANI : Fecioara ca
re-mi place (25—26).

MUZEUL DIN DEVA
(Urmare din pag. 1)

găsit 2 500 de monede prin
tre resturile bătrînei așezări 
Micia. Dar acestea sint nu
mai citeva dintre exponatele 
unice. După cum se știe, pă
mânturile românești ascund 
încă numeroase comori isto
rice și arheologice incrus
tate în piatră. Un număr de 
5 săli de la parterul muzeu
lui sint rezervate pentru la- 
pidarium-ul in care urmează 
să se expună cele mai repre
zentative monumente și docu
mente din piatră descoperite 
in județul Hunedoara și mai 
cu seamă la Sarmizegetusa și 
Micia.

Pentru completări și preci
zări la ce se poate vedea in 
expoziția muzeului, organiza
torii au luat inițiativa să 
utilizeze diafilme. Prin inter
mediul diafilmelor vor fi pre
zentate oaspeților scene de 
pe Columna lui Traian, as
pecte de la cetatea Blidaru, 
de la amfiteatrul roman des
coperit lingă Vețel și altele. 
Dar să nu intrăm in amă
nunte. Nici un detaliu scris 
nu poate înlocui satisfacția 
pe care o oferă cercetarea la 
fața locului. Mai trebuie lă
murit doar un lucru: cind 
își redeschide porțile muzeul 
devean ? Organizatorii ne-au 
spus că-i posibil chiar luna 
viitoare.

MINISTERUL INDUSTRIEI 
MINIERE Șl GEOLOGIEI 

Stația de cercetări pentru 
securitate minieră Petroșani 

ANUNȚĂ
Scoaterea Ia concurs 

a următoarelor posturi :
— Cercetător științific principal gr. III — 

(ing. miner)
— Cercetător științific principal gr. III — 

(ing. electromecanic)
Candidații la concurs vor depune cererile de înscriere, 

pînă Ia data de 20 octombrie 1970 la sediul Stației de cer
cetări pentru securitate minieră din Petroșani, str. Dr. Petru 
Groza nr. 32—34, însoțite de actele prevăzute de Regula
mentul privind recrutarea, promovarea și atestarea cadre
lor de cercetători științifici din unitățile de cercetare din 
Republica Socialistă România (publicat în extras în Bule 
ținui Oficial al R.S.R., partea a IlI-a, nr. 4 din 8 ianuarie 
1958).

Concursul se va ține la sediul instituției în ziuă de 28 
octombrie 1970 și se va desfășura în conformitate cu pre
vederile Regulamentului susmenționat. Informații suplimen 
tare se pol obține zilnic la Stația de cercetări pentru se
curitate minieră din Petroșani, str. Dr. Petru Groza nr 
32—34, telefon 1837.

SPORT • SPORT • SPORT
Fotbal

JIUL AȘTEAPTĂ...
„După-atita frig și ceață..." trebuie să se-arate 

soarele și pentru Jiul. Să punem la index sin
gurul punct din patru meciuri și să numărăm 
de-acum încolo. Sperăm să avem ce. Așa se 
pare, așa se aude, așa se citește pe fețele „com
batanților" de la Jiul. Antrenorii Ion Bălănescu 
și Viorel Tîlmaciu, împreună cu „ceata" lor 
sint optimiști, n-au pierdut speranțele. Și e 
bine așa. După autoînfrîngerea de la Craiova, 
jiuliștii și-au intensificat pregătirea în vederea 
meciului de duminică, cu C.F.R. Cluj. Ei doresc 
să ofere spectatorilor un joc frumos și să spar
gă gheața victoriilor. E și timpul.

Miercuri după-amiază, Jiul a susținut pe pro
priul teren un „amical" cu Minerul Lupeni. Deși 
nu au manifestat prea multă poftă de joc, gaz
dele au reușit unele faze frumoase, inteligent 
lucrate nu „căzute" întîmplător. Fotbaliștii din 
Lupeni au dat o replică dîrză adversarului, dar 
n-au putut fructifica nimic. De fapt nici Jiul 
n-a înscris decît un gol. Dar nu rezultatul con
tează. Și nici jocul Jiului nu-1 considerăm con
cludent pentru „oficialul" de duminică. Dumi
nică mergem să vedem un Jiu așa cum îl știm 
mai de mult. Un Jiu năvalnic, calculat, dornic 
de victorie.

Handbal

Șirul neprezentărilor
Prima etapă a returului campionatului jude

țean de handbal s-a consumat duminică. In Va
lea Jiului au fost programate trei întîlniri sol

date cu următoarele rezultate : Minerul Vulcan 
— Știința Petroșani 18—43, Jiul Petrila — Pono
rul Vața 6—0 (neprezentare), Minerul Lupeni — 
Dacia Orăștie 6—0 (neprezentare la ora stabi
lită). Din prima etapă, acest campionat jude
țean de handbal își descoperă carențele, defi
ciențele de organizare, dezinteresul cu care este 
privit de către unele asociații sportive. Reți
nem aten-ția pe care i-o acordă Știința Petro
șani, seriozitatea ou care abordează ea fiecare 
partidă. Miercuri după-amiază, Știința s-a de
plasat din nou la Vulcan pentru întâlnirea cu 
Minerul contînd pentru turul campionatului. 
Paradoxal însă, vulcănenii nu s-au prezentat 
pe propriul teren, pierzînd meciul cu 6—0. La 
trei zile de la primul joc, consiliul asociației 
sportive Minerul Vulcan a hotărît să-și retra
gă echipa din competiție, după ce i-a anunțat 
prezența la forul de specialitate județean, fiind 
inclusă în programul de desfășurare a returului. 
In afara dificultăților financiare ale acestei aso
ciații, există aici și o doză apreciabilă de nese
riozitate...

Dumitru GHEONEA

Pronosticul nostru la concursul Pronosport nr. 
39 din 27 septembrie 1970

1. „U“ Cluj — Steagul roșu 1
2. Farul •— Progresul București 1
3. Petrolul — „U“ Craiova 1
4. F. C. Argeș — Politehnica Iași 1
5. C.F.R. Timișoara — Dinamo București X
6. Jiul — C.F.R. Cluj 1
7. Steaua — Dinamo Bacău 1
8. Roma — Fiorentina 1
9. Verona — Inter nazionale 2

10. Catania — Juventus X
11. Bologna — Lanerossi 1
12. Cagliari — Sampdoria 1
13. Milan — Lazio 1

Folosiți sfredele cu tăișuri bine ascuțite și cu 
orificiul de debitare a apei cît mai aproape 
de tăiș.

Formarea prafului la 
perforarea găurilor de 
mină poate fi preveni
tă și combătută, folo
sind cu conștiinciozita
te perforajul umed, 
precum și alte dispo
zitive pentru captarea 
prafului (aparate de 
captare uscată, cu spu
mă etc.).

Perforajul umed a- 
plicat conștiincios re
duce pînă la 98 la sută 
din praful care se for
mează la perforajul 
uscat.

Perforarea găurilor 
va fi începută (prustu- 
rirea) numai pe cale u- 
medă.

LUNI 28 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Mi
croavanpremieră.

18,05 Emisiune pentru tineret.
18,35 Performanțe științifice ale 

secolului XX.
19,00 Actualitatea în economie.
19.15 Anunțuri-publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Agenda politică.
20.15 Roman foileton. „Punct 

și contrapunct* (II).
21,00 Din carnetul cu amintiri 

al „Cerbului de aur".
21.15 „Unul din doi". Emisiune- 

concurs. Tema : Bucureș- 
tiul ieri și azi.

22,05 Teleglob : Pekin.
22;30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Rampa.
23.15 închiderea emisiunii.

MARȚI 29 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Emisiune pentru tineret.
18,25 Desene animate.
18,45 Cronica literară.
19,00 Ateneu.
19.15 Anunțuri-publicitate.

19,20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Seară de teatru. Nunta 
lui Figaro, de Beaumar
chais.

22.15 Instantanee folclorice. O 
emisiune reportaj.

22,40 Studio dans.

23,00 Telejurnalul de noapte.

23,10 închiderea emisiunii.

MIERCURI 30 SEPTEMBRIE

15,10 Fotbal : Transmisiune di
rectă a meciului U.T.A. 
— Feijenoord Rotterdam.

18,00 Deschiderea emisiunii.
18,05 Universal șotron.
18.30 Cabinetul economic Tv.
19.15 Anunțuri-publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Tele-cinemateca.
21,55 Idei contemporane.
22,25 Gala marilor interpreți 

români — Nicolae Herlea.
22,50 Telejurnalul de noapte.

23,00 Fotbal : Steaua — Karpatî
Lvov.

23,45 închiderea emisiunii.

JOI 1 OCTOMBRIE

17.30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba maghia
ră.

18,00 Mult e dulce și frumoasă.
18.25 Mîndruliță din Bacău.
18,40 Cadran internațional.
19,15 Anunțuri-publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial. Aventurile 

lui Huckleberry Finn.
20.30 Emisiune dedicată deschi

derii anului universitar.
21,00 Teatru scurt. Rădăcinile 

sînt amare, după romanul 
cu același titlu de Za- 
hgria Stancu.

22,10 Poșta Tv.
22.25 Frescă.
22,50 telejurnalul de noapte. |

VINERI 2 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. Su
marul serii. La volan — 
emisiune pentru conducă
torii auto.

18.20 Căminul.

19,15 Anunțuri-publicitate.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20,10 Telerecital de comedie cu 
Octavian Cottescu.

21,25 Tinerețe și muzică.

21.50 Mai aveți o întrebare? 
Știm să ne creștem copiii l

22.50 Telejurnalul de noapte.

23.00 Închiderea emisiunii.

SIMBAtA 3 OCTOMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germană.

18.15 Emisiune pennu tineiet. 
Ocolul țării în opt luni

19.15 Anunțuri-publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19,3C Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 I'apt diveis.
21.15 Film serial. Incoruptibilii.
22,05 Ecourile vacanței — film 

muzical.
23,00 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
23,25 Of, inimioară ! — Ro

manțe și cîntece de petre 
cere.

23,45. Închiderea emisiunii.
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A 0 .hl. 0
Nicolae Ceausescu,

(Urmare din pag. 1)

ginerii din sectoare. Produsele 
finite, ca și cele aflate în curs 
de realizare evidențiază un 
înalt grad de încorporare a teh
nologiilor moderne. Președintele 
Nicolae Ceaușescu adresează 
muncitorilor și tehnicienilor, lu
crătorilor din sectorul concep
ție și proiectare, cadrelor de 
conducere, felicitări pentru rea
lizările remarcabile pe care le 
obțin, le urează succese și mai 
mari și-i invită la colaborare 
cu muncitorii, cu specialiștii din 
industriile metalurgice și 
structoare de mașini din 
mânia.

La ora 13,30, în onoarea 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a 
soției sale și a membrilor de
legației române, consiliul de 
conducere al întreprinderii gaz
de oferă un dejun, la care par
ticipă cancelarul Austriei, Bru
no Kreisky, persoanele oficiale 
austriece care-1 însoțesc pe oas
petele român, și reprezentanții 
firmei ..Vocst“.

In timpul dejunului, cancela-

con-
Ro-

pre-

rul Bruno Kreisky și președin
tele Nicolae Ceaușescu rostesc 
toasturi.

încheind vizita de două zile 
în landurile Salzburg și Aus
tria Superioară, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ceilalți membri 
ai suitei sale, au plecat, în 
cursul după-amiezii de joi, cu 
un tren special la Viena.

La plecarea de la uzinele 
„Voest", oaspeții români au fost 
salutați cu aceeași căldură, ca 
pretutindeni în vizita întreprin
să în Austria. Oficialitățile lo
cale și un mare număr de lu
crători ai acestor uzine și-au 
luat rămas bun, în aceeași at
mosferă prietenească ca și la 
sosire.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți oaspeți români au sosit 
în gara de vest a capitalei aus
triece.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI
Octavian PALER
Mircea S. IONESCU

întrevederi dintre membri ai guvernului 
austriac și miniștri români

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a avut în 
curbul dimineții de joi o întreve
dere cu ministrul afacerilor exter
ne al Austriei, Rudolf Kirchs- 
chlager. Au fost abordate proble
me bilaterale privind relațiile din
tre România și Austria și s-a făcut 
un schimb de vederi asupra unor 
aspecte ale situației internaționale, 
îndeosebi asupra securității euro
pene.

In timpul vizitei în Austria, mi
nistrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică, a avut întrevederi cu 
ministrul austriac al comerțului, 
industriei și meșteșugurilor, Joset 
Staribacher, și cu alți reprezentanți 
ai vieții economice austriece. Au 
fost discutate probleme privind 
schimburile comerciale, dezvoltarea 
colaborării și cooperării româno- 
austriece pe diverse planuri.

(Agerpres)

Sesiunea Consiliului
Executiv al UNESCO

PARIS 24 — Corespondentul
Age: pres, Georges Dascal, trans
mite A 85-a sesiune a Consiliu
lui Executiv al UNESCO, care 
se desfășoară la Paris, sub preșe
dinția lui Gian Franco Pompei 
(Italia), examinează, printre alte 
probleme, pregătirea celei 
16-a conferințe generale 
UNESCO, care-și va 
crările la 12 octombrie, 
diferitele puncte de pe 
de zi a 
cutiv 
cereri

de-a 
a 

începe lu- 
Printre 
ordinea 

sesiunii Consiliului Exe- 
figurează discutarea 
a guvernului c.:

i unei 
cehoslovac

pentru admiterea R. D. Germane 
în UNESCO. Sesiunea Consiliului 
Executiv a examinat raportul pre
zentat de directorul general Rene 
Maheu privind aplicarea în Cam- 
bodgia a Convenției pentru protec
ția bunurilor culturale, în legă
tură cu conflictul armat din aceas
tă regiune. Consiliul Executiv va 
examina, de asemenea, problema 
prevederilor bugetare pentru Pro
gramul UNESCO pe 1971-1972, 
cît și planul de activitate pentru 
perioada 1971—1976.

— Republica Democrată Ger-(Agerpres).
UNESCO un memorandum privind cere-

BERLIN 24 
mană a adresat 
rea sa de a deveni membră a acestei organizații, anunță 
agenția ADN. Guvernul R.D.G., se arată în memorandum, 
este gată să-și ocupe locul în UNESCO cu toate drepturile 
și îndatoririle ce-i revin. In memorandum sînt subliniate 
realizările științifice și culturale obținute de R.D.G., rela
țiile ei in continuă dezvoltare cu numeroase țări ale lumii. 
Este subliniat, de asemenea, faptul că organizații și perso
nalități ale R.D.G. din domeniul științei și culturii sînt re
prezentate sau fac parte din aproape 500 de organizații in
ternaționale, multe dintre acestea depinzând de UNESCO.

In memorandum se arată că cererea R.D.G. de a fi pri
mită în UNESCO răspunde spiritului colaborării internațio
nale și principiului universalității, caracteristice acestei or
ganizații.

NEW YORK 24. — Trimisul 
special Agerpres, Adrian Iones- 
cu, transmite : Apropierea 
siunii jubiliare a Națiunilor 
nite a accelerat ritmul de 
cru al delegațiilor celor 126 
țări membre reunite aici,

se- 
U- 
lu- 
de 

, la 
■ New York, pentru prima oară 

în cei 25 de ani de existență 
ai organizației. Desfășurîndu-se 
concomitent, dezbaterile Adu
nării Generale și cele ale Co
mitetelor specializate reflectă, 
prin ordinea priorităților, con
sensul sub care se desfășoară 
această primă fază a sesiunii. 

Lucrările de miercuri și joi 
ale Comitetului pentru proble
me juridice au reținut în mod 
firesc atenția, „capul de afiș" 
constituindu-1 examinarea prin
cipiilor de drept ale relațiilor 
prietenești și de cooperare în
tre state, precum și adoptarea 
unei rezoluții prin care se pro
pune aprobarea lor sub forma 
unei declarații. Acest punct se 
află în centrul interesului de
legațiilor, cu atît mai mult cu 
cît apropiata aniversare a 
O.N.U. readuce la ordinea zi
lei, mai pregnant ca oricînd, 
necesitatea respectării și trans
punerii în practică a principii
lor Cartei, a concentrării efor
turilor statelor membre în di
recția întăririi organizației, a 
sporirii eficienței sale pe mă
sura exigențelor vieții interna
ționale. Or, tocmai dezideratele 
Cartei au stat la baza elabo
rării proiectului declarației cu 
privire la principiile relațiilor 
prietenești și de cooperare în
tre state, codificarea lor- ca ele
mente ale dreptului internațio
nal reflectînd exigențele pe ca
re le reclamă astăzi raporturile

dintre state în interesul păcii 
și securității.

Relevînd însemnătatea unei 
astfel de declarații, numeroși 
delegați care au luat cuvîntul 
în Comitet o apreciau ea pe 
unul dintre cele mai importan
te documente ale timpurilor 
noastre, care va putea aduce o 
contribuție eficace la însănăto
șirea climatului vieții interna
ționale, la întărirea Organiza
ției Națiunilor Unite, la orien
tarea în viitor a activității sale.

O
La Geneva 

lucrările celei 
a Comitetului 
preferințe al 
drul sesiunii, 
din punct de 
au prezentat 
zuite de tarife 
rențîale pentru țările în curs 
de dezvoltare.

reluate 
sesiuni 
pentru 
In ca-

au fost 
de-a 4-a 
special 

UNCTAD.
țările dezvoltate 
vedere industrial 
ofertele lor revi- 

vamale prefe-

♦

•>1

AGENDĂ

ECONOMICĂ
0 La Belgrad a fost sem

nat protocolul privind cea 
de-a 3-a sesiune a Comisiei 
mixte de colaborare econo
mică iugoslavo-iraniană.

In protocol se arată că or
ganismele de resort ale celor 
două țări vor acționa în ve
derea sporirii comerțului bi
lateral, conform posibilități
lor create de dezvoltarea lor 
economică. Părțile au căzut, 
de asemenea, de acord să 
simplifice formalitățile legate 
de transportul rutier de tran
zit și au relevat existența 
unor posibilități de colabora
re în domeniul forestier, in
formează agenția Taniug.

o
0 La Sofia a fost semnat 

protocolul privind schimburi
le bulgaro-finlandeze în do
meniul culturii, învățămîn- 
tului și științei pc anii 1971 
—1972, informează agenția 
BTA. Protocolul prevede sta
bilirea unor contacte directe 
în domeniile amintite și dez
voltarea colaborării.

Q

• La Stockholm a fost 
semnat miercuri un acord 
privind colaborarea în dome
niul culturii și științei între 
Polonia și Suedia pe anii 
1970—1972. Asemenea acor
duri, relatează agenția PAP, 
au fost încheiate în mod re
gulat începînd din anul 1965, 
ambele părți relevînd cu sa
tisfacție importanța acestei 
colaborări în dezvoltarea re
lațiilor reciproce.

tovarășu'ui 
Virgil Trofin 
în Japonia

Delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Virgil Tro
fin, membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului ’ Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în Japonia la invi
tația C.C. al P. C. din Japonia, a 
sbsit marți la Kyoto, important 
centru cultural și industrial, cu 
vechi tradiții revoluționare. Dele
gația a făcut o vizită guvern no
rului prefecturii Kyoto, Torazo 
Ninagawa cu care prilej a fost 
informată asupra unor probleme 
ale regiunii și orașului Kyoto.

In cursul zilei de joi, delegația 
a sosit la Hiroshima unde au fost 
vizitate Parcul păcii, Muzeul pri
mului bombardament atomic, spi
talul în care sînt tratate victime
le exploziei atomice. După-amiază, 
delegația a depus o coroană de 
flori la Monumentul din Parcul 
păcii, ridicat în memoria victime
lor bombardamentului atomic de 
la 6 august 1945.

LUNA-16"
a aterizat

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Joi, la ora 8 și 26 de minute, 
ora Moscovei, aparatul de re
venire al stației automate so
vietice „Luna-16" a aterizat 
în regiunea stabilită, într-un 
punct situat la 80 de kilome
tri sud-est de orașul Djezkaz- 
gan, din Kazahstan.

Aparatul de revenire, în in
teriorul căruia se afla un con- 
teiner închis ermetic conținînd 
mostre de sol lunar, a fost ur
mărit în timpul coborîrii cu 
parașuta de un centru de ob
servare, iar după aterizare a 
fost luat la bordul unui elicop
ter, pentru a fi transportat ul
terior la Moscova.

Conteinerul cu roci lunare 
va fi predat Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., pentru a se e- 
fectua analize și studii, rezul
tatele cercetărilor urmînd a fi 
date publicității.

fin

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Comitetul Central al P.C.U.S,, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic au 
adresat un mesaj de salut sa- 
vanților, constructorilor, ingine
rilor și muncitorilor care au 
contribuit la crearea stației au-

**i.

In scum

® Ministrul agriculturii și sil
viculturii al Republicii Socialiste 
România, Angelo Miculescu, aflat 
în vizită oficială în Iugoslavia, a 
avut la Belgrad convorbiri cu 
Franjo Nadj, membru al Vecei 
Executive Federale. Cu acest pri
lej, au fost examinate preocupările 
privind dezvoltarea agriculturii în 
cele două țări și posibilitățile de 
extindere a cooperării româno-iu- 
goslave în acest domeniu.

® Suedia și alte state nordice 
au reînnoit declarația lor adresată 
guvernului Republicii Sud-Africane 
prin care prezența acestuia 4>n 
urmă în Africa de sud-vest (Nami
bia) este considerată ilegală. Un 
purtător de cuvînt al guvernului 
suedez, a precizat că ministrul -de 
externe al Suediei, Torsten Nilsson, 
a cerut însărcinatului cu 
al Suediei la Pretoria să prezinte 
guvernului sud-african o declara
ție comună a țărilor nordice în 
acest

ifaceri

sen’.

0 La tribunalul din 
viile a fost pronunțată 
în procesul unui grup de 4 per
soane acuzate de a fi desfășurat o 
activitate de natură să 
cieze securitatea statului, 
acuzați se află fostul

Brazza- 
sentința

pre judi- 
Printre 

ministru 
Stephane Bongo Nouarra, care a 
fost condamnat la 10" ani închi
soare.

cu succes
tomate ,,Luna-16" și la realiza
rea programului ei de zbor, fe- 
licitîndu-i pentru acest succes. 
„Țara noastră, știința și teh
nica sovietică au obținut un 
nou succes remarcabil în cer
cetarea și cucerirea spațiului 
cosmic", se spune în mesaj. 
„Pentru prima oară în prac
tica cuceririi Cosmosului — 
continuă mesajul — a fost re
zolvată cu succes problema 
principial nouă a zborului u- 
nui aparat automat pe un alt 
corp ceresc, a culegerii de 
mostre din solul acestuia și a 
revenirii pe Pămînt".

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
„Luna-16“ deschide noi posibi
lități în construirea unor mo
dele perfecționate ale tehnicii 
Cosmice a viitorului'1, declară 
constructorii stației în raportul 
lor cu privire la succesul mi
siunii „Luna-16". Constructorii 
subliniază că acest succes va 
„permite rezolvarea probleme
lor pe care le impune studierea 
sistematică a diferitelor zone 
ale corpurilor cerești cu aju
torul unor mijloace sigure și 
convenabile din punct de vede
re economic".

® Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Gui
neea a dat publicității la Co
nakry un comunicat prin ca
re își exprimă protestul în 
legătură cu o nouă acțiune 
agresivă comisă de autorită
țile colonialiste portugheze 
împotriva acestei țări. Docu
mentul precizează că, la 19 
septembrie, două avioane mi
litare portugheze, care deco
laseră din colonia portugheză 
Guineea-Bissau, au pătruns 
în spațiul aerian al Republi
cii Guineea.

0 Ministrul de finanțe al R. F. 
a Germaniei, Alex Moller, a pre
zentat miercuri în Bundestag pro
iectul de buget pe anul 1971, a 
cărui valoare se ridică la 100,1 
miliarde mărci, reprezentind o 
creștere cu 12,6 la sută față de 
bugetul pe anul în curs. In același 
timp a fost supus dezbaterii par
lamentului și planul financiar pînă 
în anul 1974.

0 Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, a primit mier
curi o delegație a Partidului Mun
citoresc din Norvegia, condusă de 
Trygve Brattelli, președintele parti
dului, care se 
Iugoslavia.

află în vizită în

special britanic Sir 
a părăsit Teheranul

Evoluția evenimewtehr din
IORDANIA

• Reacții guvernamentale 
și ale organizațiilor internaționale 

în legătură cu situația creată
AMMAN 24 (Agerpres). — Un 

comunicat difuzat miercuri noap
tea la Bagdad .de postul de tadio 
„Vocea Comitetului Central al 
Rezistenței Palestiniene" a anunțat 
că artileria iordaniană a continuat 
să bombardeze intens orașul Irbid. 
O nouă tentativă a armat-.i iorda- 
niene de a pătrunde în oraș s- a 
lovit de rezistența unităților pales
tiniene, precizează comunicatul 
citat.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Reprezentanții la O.N.U. ai Fran
ței, Marii Britanii, Statelor Unite 
și Uniunii Sovietice >-au întâlnit 
miercuri seara la sediul organi
zației. pentru a analiza un protect 
de declarație comună asupra eve
nimentelor din Iordania, a conjY- 
mat un purtător de cuvînt al de
legației britanice, citat de agenția 
France Presse.

CAIRO 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Sudan, gene
ralul Gaafar El Numeiry, care a 
condus misiunea de conciliere tri
misă la Amman de șefii statelor 
arabe reuniți în capitala egipteană, 
a adresat miercuri seara un mesaj 
urgent regelui Hussein în care i-a 
cerut să folosească toate mijloa
cele pentru a impune respectarea 
ordinului de încetare a focului 
în regiunea Irbid. a anunțat agen
ția M.F.N.

AMMAN 24 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Rezistenței Pa
lestiniene a adresat un mesaj ge
neralului Gaafar El Numeiry, 
șeful statului sudanez și conducă
torul misiunii arabe de mediere 
la Amrhan, informînd.i-l că este 
gata să desemneze delegați pentru 
o întâlnire în vederea analizării 
situației din Iordania. In mesaj se 
arată: „Ați adoptat o atitudine 
periculoasă ca urmare a informa
țiilor care v-au fost furnizate de 
către cealaltă parte. Ați fost izo
lat, pentru a nu putea lui cunoș
tință de punctul de vedere al re
zistenței palestiniene. Ar fi trebuit 
să vizitați taberele și cartierele 
populare din Amman, ca și spita
lele și moscheele. pentru a cu
noaște tragicul adevăr".

AMMAN 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Comitetului 
Central al Rezistenței Palestiniene 
a anunțat miercuri seara la Cairo 
că C.C.R.P. nu recunoaște acordul

0 Tovarășul Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului central de par
tid, care, la invitația C.C. al 
P. C. Bulgar, se află la bdihnă 
în R. P. Bulgaria, a avut o întîl
nire cu Venelin Koțev, secretar al 
C.C. al P.C.B.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

de la Amman privind încetarea fo
cului, deoarece liderii palestinieni 
care l-au negociat nu au avut 
mandatul necesar, infornteză agen
ția U.P.I. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că negociatorii „nu cunoș
teau evenimentele în curs și situa
ția de pc cîmpul de luptă, deoare
ce au fost luați prizonieri de că
tre autoritățile iordaniene".

GENEVA 24 (Agerpres). -- 
„Comitetul Internațional al Crucii 
Roșii a propus părților aflate în 
conflict în Iordania respectarea ți
nui armistițiu începînd de la 25 
septembrie ora 5 G.M.T., pe o 
rază de 20 km în jurul Ammanu- 
lui ca și în capitala iordaniană", 
s-a anunțat într-un comunicat dat 
publicității la Geneva.

BEIRUT 24 (Agerpres). - In 
discursul inaugural rostit miercuri 
cu prilejul preluării funcției de 
președinte al Libanului, Suleiman 
Frangieh a subliniat sprijinul acor
dat de țara sa „mișcării palesti
niene de rezistență care respectă 
principiile securității naționale și 
ale suveranității". Noul șef al 
statului libanez a reafirmat, de 
asemenea, solidaritatea Libanului 
cu celelalte țări arabe, „pe baza 
respectului mutual al suveranită
ții".

AMMAN 24 (Agerpres). — Gu
vernatorul militar general al Ior
daniei, mareșalul Habes Maj.tli, a 
cerut miercuri seara trupelor re
gale iordaniene și unităților de 
securitate să se conformeze întoc
mai ordinului de încetare a focu
lui dat de rege'e Hussein.

AMMAN 24 (Agerpres). — A- 
viația, ytileria și unitățile de tan
curi iordaniene și-au reluat joi 
atacurile împotriva pozițiilor de
ținute de comandourile palestinie
ne în nordul țării, transmite din 
Amman corespondentul agenției 
Reuter.

Coloane de refugiați din orașul 
Irbid — relatează corespondentul 
— au trecut în cursul zilei de joi 
prin Ramtha îndreptîndu-se spre 
Siria, în timp ce bombardamentele 
aeriene și de artilerie continuau 
să provoace mari distrugeri la 
Irbid.

CAIRO 24 (Agerpres). — 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Central al Rezisten
ței Palestiniene (CCRP), a a- 
dresat un mesaj șefilor de sta
te arabi aflați Ia Cairo, prin 
care le cere să acționeze rapid 
„pentru a pune capăt imediat 
genocidului și pentru instaura
rea unei încetări a focului efec
tive" în Iordania. In mesaj se 
afirmă că palestinienii „nu vor 
depune armele în nici o îm
prejurare" și se denunță or
dinele „fictive" de încetare a 
focului date de regele Hussein.

Procesul unui asasin
FRANKFURT 24 (Ager

pres). — La Frankfurt, s-a 
deschis procesul fostului me
dic nazist al lagărelor de 
concentrare de la Grafeneck 
și Sonnenstein, Horst Schu
mann. El se face vinovat de 
uciderea intre anii 1940 și 
1941 a peste 14 500 de bol
navi mintali în „Centrele" a- 
mintite, unde naziștii practi
cau faimosul lor program de 
euthanasie. De asemenea, în 
vara anului 1941, Schumann 
a trimis la camerele de ga
zare de la Buchenwald și 
Auschwitz aproximativ 765 
de prizonieri.

Demonstrații de 
protest și... arestări

Noi demonstrații au avut, loc 
la Copenhaga în semn de protest 
față de ținerea în capitala Da
nemarcei a lucrărilor Conferinței 
anuale a Fondului Monetar In
ternațional și a Băncii Interna
ționale pentru reconstrucție și 
dezvoltare. Participanții la de
monstrație consideră că aceste 
organisme sînt instrumente ale 
dominației monopolurilor ameri
cane. Poliția a operat numeroa
se arestări.

Colaborare industrială
Timp dc o săptămînă s-a 

aflat. în vizită în Polonia o 
misiune a Camerei de comerț 
a regiunii industriale Slough 
din Anglia condusă de W. 
Burgers, director general al 
întreprinderii Fhd Furnaces. 
Delegația a purtat convorbiri 
cu reprezentanți ai comerțu
lui exterior și industriei po
loneze pe tema schimbului 
de mărfuri și a colaborării 
industriale bilaterale în sec
toarele construcțiilor, indus
triei de mijloace auto, elec
trotehnicii și electronicii.
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Luptele din
PNOM PENH 24 (Agerpres). 

— In ultimele 24 de ore, forțele 
de rezistență populară din Cam- 
bodgia au lansat atacuri asupra 
unor poziții fortificate deținute 
de trupele regimului Lon Ndl la 
numai 9 kilometri de capitala 
khmeră — anunță corespondenții 
agențiilor de presă. Ciocniri vio
lente între grupurile de .patrioți și 
unități militare inamice au fost 
semnalate, de asemenea, la 48 ki-

Cambodgia
lometri sud-est de Pnom Penh.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al administrației Lon Noi a 

, afirmat că trupele acesteia au cap
turat localitatea Tang Kauk. In 
acest sector .au avut loc în ultimele 
două săptămîni ciocniri violente 
între forțele de rezistență populară 
și efectivele militare ale regimului 
Lon Noi care încercau să 
înainteze spre orașul Kom- 
pong Thom, încercuit timp de 
peste două luni de către patrioți.

BOURVIL
Renumitul actor francez, 

Andre Raimbourg, cunoscut 
cinefililor pe numele de Bo- 
urvil, a încetat din viață 
miercuri, într-o clinică din a- 
propierea Parisului, după o 
lungă suferință. Moartea sa 
Ia vîrsta de numai 53 de ani 
a întrerupt cariera străluci
tă a celui care a fost unul 
dintre cei mai mari actori 
ai comediei franceze și apre
ciat în întreaga lume. De-a 
lungul prodigioasei sale acti
vități artistice, Bourvil a ju
cat în peste 50 de filme, în
tre care cele mai cunoscute 
publicului nostru „Mizerabi
lii" și „Ziua cea mai lungă". 
A fost răsplătit pentru cali
tățile sale excepționale cu 
numeroase premii ale festi
valurilor internaționale de 
film.

® „T rimisul
William Luce
cu un ferm «nu» iranian față de 
problema menținerii prezenței 
trupelor britanice în Golful Persic 
după 1971", scrie ziarul „Financial 
Times".
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Soarta celor 54 ostatea
La sediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii din 

Geneva continuă să domnească incertitudinea și îngrijorarea 
in legătură cu soarta celor 54 de ostateci, reținuți cu aproa
pe două săptămâni în urmă de organizația Frontul Popu
lar pentru Eliberarea. Palestinei, menționează agenția France 
Presse. Pînă în prezent nu s-au primit aici vești privind sta
rea acestora sau locul în care s-ar afla. îngrijorarea este cu 
atit mai mare cu cit, așa după cum se știe, incidentele din 
Iordania s-au desfășurat pe întreg teritoriul țării, și cu o 
intensitate deosebită mai ales în jurul Ammanului, unde 
ostatecii fuseseră transportați anterior în diverse puncte 
aflate sub controlul fedainilor.

Autoritățile elvețiene, informează agenția citată, conti
nuă să se bazeze pe rezultatele misiunii C.I.R.C., singura 
capabilă, după opinia guvernului federal, să garanteze în 
actuala conjunctură securitatea și în cele din urmă să asi
gure eliberarea ostatecilor.
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