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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII

FEDERALE A GERMANIEI
GUSTAV HEINEMANN

IN TARA NOASTRĂ
In cursul dimineții de marți, 

președintele Gustav Heinemann 
și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au luat cunoștință de 
unele aspecte ale industriei bu- 
cureștene, de realizările urba
nistice și edilitare din Capi
tală. Un prim popas a fost fă
cut în modernul cartier Titan, 
unde înalților oaspeți le-au fost

date explicații privind ritmul 
construcțiilor, metodele folosite, 
măsurile adoptate pentru a se 
asigura cartierului o ridicată 
funcționalitate urbanistică. In 
continuare a fost vizitată una 
din cele mai mari și mai noi 
întreprinderi din această parte 
a orașului — Fabrica de ma-

șini-unelte și agregate, cunoscu
tă pentru calitatea produselor 
atît în țarii cît și în peste 20 
de țări ale lumii, printre care 
și R. F. a Germaniei. După- 
amiază, președintele Heinemann, 
și persoanele care îl însoțesc, 
au vizitat Muzeul satului din 
Capitală.

CONVORBIRI OFICIALE
î.a Palatul Consiliului de Stat 

au avut loc, marți dimineața, 
convorbirile oficiale intre pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Federale a Ger
maniei, Gustav Heinemann.

Dl” partea română la con
vorbiri au participat : Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului
Bodnaraș, 
Consiliului de Stat. Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului

de Miniștri, Emil 
vicepreședinte al

de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe. Constantin Oancea. am
basadorul României în R. F. a 
Germaniei, și Cornel Vladu, di
rector în Ministerul Xfacerilor 
Externe.

Din partea R. F. a Germanici 
au luat parte: Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe, Die
trich Spangenberg, secretar de

stat, șeful Oficiului Preziden
țial Federal, Erich Stratling, 
ambasadorul II. F. a Germaniei 
la București, Conrad Ahlers, se
cretar de stat, șeful Oficiului 
Federal de presă, Fritz Caspari, 
director ministerial, adjunct al 
șefului
Federal, Bernd von Staden, di
rector ministerial, șeful Depar
tamentului Politic din Ministe
rul Federal al Afacerilor Exter
ne, Renate Finke Osiander, con-
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Dejun oferii de președintele 
de Miniștri al României, 
Glieorglie Maurer

Consiliului
Son

Oficiului Prezidențial
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CHEIA
SUCCESULUI

în activitatea
artiștilor amatori:

CONTINUITATE
BINE DEFINIT

De curînd au luat sfîrșit ci
teva concursuri și festivaluri re
publicane ale artiștilor ama
tori, care și-au consolidat un 
binemeritat prestigiu prin pe
riodicitatea și calitățile lor ne
îndoielnice. La aceste manifes
tări (concursul muzical-coregra- 
fic „Omagiu partidului", al bri
găzilor artistice de agitație, ex
poziții ale artiștilor plastici a- 
matori, festivalul cine-amatori- 
lor și bienala de teatru „I. b. 
Caragiale11), care sînt semnifi
cative pentru conștiința omului 
contemporan, participarea ar
tiștilor amatori din Valea Jiu
lui a fost de ordinul sutelor. 
Intr-adevăr, nivelurile de selec
tare (cunoscutele faze ale con
cursurilor) presupun criterii din 
ce în ce mai exigente. Totuși, 
apare surprinzător faptul că din 
zeci de formații ale amatori
lor de aici, la faza pe țară

,amator11

au ajuns doar brigada artiști- 
că de agitație a Casei de cui-* 
tură din Petroșani și cîteva fii-* 
me realizate de cinecluburila 
din Lupeni, Vulcan și Petro
șani. Din aceste experiențe, ca
re oglindesc vitalitatea mișcării 
cultural-artistice de masă, so 
pot trage concluzii prețioase co 
pot fi luate în considerație pen
tru activitatea din viitor.

Chiar și în Valea Jiului se 
mai aud opinii care exprimă 
neîncrederea în valoarea artei 
promovate de amatori. Cei care 
împărtășesc acest soi de scep
ticism pornesc de la o confu
zie a noțiunilor de
cu sensul pejorativ de diletanț 
superficial, veleitar, și „amator" 
ca opus profesionistului, deci 
un pasionat al culturii, conștient 
de valoarea actului său și cu 
un discernămînt mereu treaz. 
Acest adevăr poate fi limpezit 
și mai mult i în artă, cel care 
hotărăște este talentul; îl ai 
sau nu-1 ai, el nu se cîștigâ 
dar poate fi descoperit, la o 
vîrstă mai fragedă sau la alta, 
cînd omul și-a format deja pro
fesiunea în sistemul social. Ca
zul din urmă generează arta și 
artiștii amatori care, nu de pu
ține ori. pot deveni profesio
niști sau se ridică la nivelul 
lor. Numai cine nu cunoaște 
munca artistului crede că totul 
e frumos și ușor, deoarece arta 
se prezintă în fața receptorului 
numai cu ce este frumos. Și pa 
drept cuvînt. Neliniștile, ezită
rile, chiar adevăratele chinuri 
de creație le cunoaște numai 
artistul. Prin aceleași stări su
fletești și prin aceleași etapa 
trece și amatorul, cu completa
rea că acesta are poate un 
merit mai mare în ord1 nea sa
crificiului de sine: produsul 
artistic, la el, este rodul unor 
renunțări voluntare la timpul 
său liber pe care-1 consacru 
unei activități de folos colec
tiv. Din acest punct de vedere 
trebuie considerată, apreciată și 
judecată activitatea sutelor do 
artiști amatori polarizați de 
cluburile din Valea Jiului, toa
te reușitele sau eșecurile mun
cii lor.

Examinată cu atenție, mișca
rea cultural-artisticâ din Valea 
Jiului, formată în cea mai ma
re parte de către amatori, pre-

O clipa totul amuțește. Oa
menii se opresc ascultind cu 
luare aminte zgomotul surd 
al rocii frămîntate sub pre
siunea uriașă a scoarței. Or
tacii din abatajul cameră nr. 
II vest de pe stratul 3, blo
cul 2, al minei Petrila 
schimbă doar priviri, care 
spun totul. Apoi, comunistul 
losze Hușan împarte comenzi 
scurte. La hotarul dintre „ca
mera" in care zilnic răpesc 
adincurilor peste 150 de tone 
de cărbune și „frontalul" 10- 
vest, presiunea se manifestă 
cu destulă convingere pen
tru a atrage atenția celor de 
aici. Dar în timp ce cărbu
nele, cu lucirea-i ireală, pe 
banda transportorului, își în
cepe drumul spre suprafață, 
în timp ce brațe puternice ii 
dirijează calea, altele, tot atit

(Agerpres)

Președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, Elena Mau
rer, au oferit marți un dejun 
în onoarea președintelui Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și a soției 
sale, Hilda Heinemann.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepre-

ședințe al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, și soțiile 
acestora, membri ai Consiliului 
de Stat, ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe și 
membri ai delegației oficiale ca
re însoțește pe președintele 
R. F. a Germaniei.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și președintele Re
publicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, au toastat 
pentru dezvoltarea în continua
re a relațiilor de colaborare 
dintre cele două state.

EXEMPLUL 
BRIGADIERULUI 

DE LA 11-VEST

Dineu oferit de președintele 
Gustav Heinemann

Marți seara, în saloanele Ho
telului Intercontinental Bucu
rești, președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gustav 
■Heinemann, împreună cu soția, 
Hilda Heinemann, au oferit un 

’dineu, în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale. Elena . 
Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes
cu. Paul Niculescu-Mizil, Virgil

Trofin, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popa, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
precum și Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat,- Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, împreună cu so
țiile, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, alte per
sonalități ale vieții politice, so
ciale și culturale.

Au luat parte Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe, îm-

preună cu soția, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Republicii Fe
derale a Germaniei în România.

S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, cordială, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann și președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

de vînjoase, armează supli
mentar porțiunea periculoasă.

Asemenea momente au sur
prins de multe ori locul de 
muncă al brigăzii conduse 
de Hușan. Aproape zilnic, ar
marea suplimentară, podirea 
sub acoperiș, sînt probleme 
ce își cer rezolvarea intr-unui 
din abatajele care nu poate 
fi părăsit cu una cu două. 
De aici, prin îngemănarea 
forței omului cu acea a uti
lajelor sau a explozivului tre
buie extrase anual cantități

uriușe pentru hrana cuptoa
relor și a furnalelor. Sar
cina de a exploata stratul 
supus unor condiții at it de 
dificile a revenit unei bri
găzi a cărei capacitate de 
muncă a fost de mult veri
ficată. Și iată, că in ciuda 
dificultăților ivite, oamenii 
brigăzii lui losze Hușan se 
descurcă admirabil. Inginerul 
Hie Tudor, de la sectorul III 
de care aparține această bri
gadă, inii mărturisea printre 
altele; „Ne temeam că, in

asemenea condiții, Hușan nu 
va putea îndeplini sarcinile 
de plan. Lucrările suplimen
tare ce se cereau executate 
cu o regularitate aproape su
părătoare ar fi încurcat pe 
foarte mulți in realizarea 
principalului obiectiv: pro
ducția. Dar aici munca a fost 
organizată în așa măsură 
incit atit acele lucrări su
plimentare de armare cit și 
procesul de dislocare și „ex
pediere" a cărbunelui decurg 
aproape simultan. Rezultatul 
a fost concludent, deși mulți 
priveau cu oarecare temeri 
încercările de reușită: mai 
mult de 1 600 de tone peste 
plan în primele 4 luni ale 
anului, grație unui randament

Nicolae LOBONȚ 
(Continuare în pag. a 3-a) J

Ședința Comitetului executiv
» f

al Consiliului popular municipal
Ieri, a avut loc ședința Comitetului executiv al Con

siliului popular municipal, care a analizat modul de re
zolvare a reclamațiilor și sesizărilor oamenilor muncii pre
cum și activitatea unităților de asistență socială. Pe baza 
discuțiilor, ședința a elaborat măsuri corespunzătoare

„All>atrns“
L'n nou magazin alimentar 

se află în curs de amenajare 
la halele pieții din Petroșani. 
Este vorba de unitatea „Pes
căria Albatros" specializată 
în vînzarea peștelui proaspăt 
și congelat, precum și a pre
paratelor de pește ce vor fi 
puse la dispoziția cumpărăto
rilor.

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

La conferința 
națională 
de tehnică
miniera

I

KAIWSSA per-

,1

I. ELIASo așezare al-

pămintul 
filă, co- 
cerneală 

copii in- 
atenți la

P erturbatiîle
mai 
a doua 
tehnică 

de la

In zilele de 26—28 
Baia Mare va avea loc 
conferință națională de 
minieră. Cercetătorii 
S.C.S.M. Petroșani se prezintă
la această importantă manifes
tare științifică cu două lucrări : 
„Aspecte psihologice și sociale 
la exploatările minieie în 
dițiile progresului tehnic" 
autor psiholog Viorica 
hauser, și „Contribuții la teh
nologia pentru stabilirea regi
mului gazodinamic ta minele 
din Valea Jiului și Anina" — 
autori : inginerii Dumitru Iones- 
cu. Ion Văcaru, Anica Dochiței, 
loan Crăciunescu, Petru Her și 
Constantin Oancea.

PANINT ANGOLEZ ELIBERAT
O cărare îngustă tăiată in 

jungla deasă. De sus, prin co
roanele înverzite ale copacilor^ 
abia străbate lumina soarelui. 
Intre doi copaci, la o înălțime 
de jumătate de metru, pe o 
hirtie lipită de o placă de lemn 
citim: „Angola este 
nostru!“; pe aceeași 
piii au adăugat cu 
verde: .12—4 = 8". 12 
tre 7—15 ani privesc 
fila de hirtie. Pe genunchii lor 
— un manual și un caiețel de 
aritmetică. In loc de bănci.

trunchiuri de copaci doboriți. 
Lingă elevii mai virslnici se 
aflau arme automate, ultimele 
rinduri de bănci erau însă 
goale.

„Lipsesc cițiva elevi — ne 
explică învățătorul Katuwa 
Mitive, membru al detașamen
tului ele partizani. Acum citeva 
zile ne-au atacat portughezii, 
și locuitorii satului au fugit 
departe in pădure împreună cu 
copiii. Acum se reîntorc trep
tat".

Kamilcussa

vătuită din citeva zeci de co
libe răspindite în pădure — 
este situată in sud-cslul Ango
lei, in provincia Moxico, la 
60 km de granița zambiană. In 
aceste locuri nu intilnești decib 
savană și din cind in cind pă
dure. Portughezii numesc aceas
tă provincie — foarte bogată 
și populată — „pămintul de la 
capătul lumii". Dar, pentru Miș
carea populară de eliberare a 
Angolei (M.P.L.A.), aici începe 
„patria renăscută".

Moxico, împreună cu provin-

cia învecinată, Kuando Kuban
go, este a treia regiune elibe
rată de către forțele M.P.L.A.; 
această organizație conduce lup
ta împotriva armatei portughe
ze in șase „zone 
tare" ale Angolei. 
giuni eliberate de 
un teritoriu cu o 
4 ori mai mare 
Portugaliei.

„Nu mai plătim

politico-mili- 
Cele trei re- 
ea formează 
suprafață de

capital ia

(Continuare în pag. a 4-a)

Cunosc un om, tăcut, mă
runțel de statură, unul din- 
tr-aceia a cărui supremă au
toritate se sfîrșește cam 'pe 
acolo de unde începe tiranica 
autoritate a portarului... Fi
ind dinsul un salariat oare
care la o instituție de pres
tigiu, intr-o pomenită ri, din 
exces de zel, a luat la tocul 
său de muncă o hotărire 
greșită. Firesc, greșeala tre
buia plătită. Drept consecin
ță, cazul a fost analizat, pre
lucrat .cu toți factorii", du
pă care mecanismul de sanc
ționare a intrat în funcțiune 
cu precizia devenită pe a- 
locuri proverbială. Tăcutul 
salariat, pe care unicul lui 
exces de zel l-a compromis, 
a fost penalizat cu suma de 
68 lei și 95 de bani pentru 
vina de a fi dispus (cităm 
din..; hrisovul oficial) ca... 
„stivuirea unor materiale să 
se facă într-atît de greșit o- 
rientată față de rampa de 
descărcare a depozitului, în- 
cît provoca grave porturba- 
ții în procesul de produc
ție..."

Mai cunosc un om care, 
datorită laborioasei lui pre
gătiri exercitate de-a lungul 
anilor, ocupă astăzi o func
ție. de răspundere^ ce-i con
feră un plus de autoritate 
civică și profesională. Ca și 
primul — tăcutul personaj 
care a creat... enormele bu
clucuri cu stivuirea — cel 
de-al doilea salariat, conti- 
nuînd cu obișnuitul zel care 
l-a ajutat să urce pe treptele 
afirmării, a luat într-o pome-

nită zi, și el, o hotărire gre
șită. Astfel, clin dorința ra
ționalizării cu orice preț, a 
reducerii cheltuielilor pe ca
re le făceau, in liniște, alții, 
neuitinclu-se cu ochii bine 
deschiși spre producție, a ho- 
tărit următoarele: „Incepînd 
de astăzi, se va renunța la 
mijloacele auto proprii care 
transportă diferiți salariați la

subunități. Mașinile sînt 
manente izvoare de cheltuieli, 
necesita întreținere, carbu
ranți, personal de deservire, 
etc. Și apoi — s-a argumen
tat cu aplomb — respectivii 
salariați se pot deplasa tot 
atît de bine cu autobuzele 
destinate transportului in co
mun".

Aparent, calculele i-au dat 
dreptate raționalizatorului 
nostru, pentru ca apoi, să 
iasă la iveală că lucrurile nu 
stau tocmai așa. Din situația 
cheltuielilor s-au redus in
tr-adevăr citeva sume dar, 
in același timp, in situația 
producției s-au înregistrat e- 
vidente perturbări nu prea

greu de dedus. Cu toate a- 
cestea, ciudata .raționalizare" 
nu își primește, cum ar fi fi
resc, sancțiunea cuvenită, lu
cru care îl stimulează pe ra- 
ționalizatorul nostru să se a- 
puce azi, miine de alte ra
ționalizări... îngrijorătoare sînt 
perturbațiile, dar mai îngri
jorător este faptul că toți cel 
in cauză se complac in a- 
ceastă situație, care face notă 
discordantă cu prestigiul, de 
altfel meritat, al unității.

Deci, medităm noi, maga
zionerul, sau distribuitorul de 
materiale care a creat grave 
perturbații și neplăcute bu
clucuri printr-o stivuire inco
rectă, poate chiar anarhică, 
a fost deîndată sancționat, 
tăindu-i-se din rădăcină ex
cesul de zel. Foarte bine, să 
se termine cu asemenea ex
cese, și, imediat, paguba de 
68 lei și 95 bani să fie pusă 
înapoi. în visteria întreprin
derii 1 Dar al doilea salariat, 
cel care a creat pagube in
calculabile. a fost lăsat in 
plata Domnului ?

Martor intlmplător la toate 
cite se petrec, in timpul li
ber, pe strada mare, am a- 
sistat fără voia mea, la un 
impresionant moment, cind 
cele două personaje s-au în- 
tilnit și salutat. Primul și-a 
ridicat pălăria cu un respect 
aproape exagerat, in timp ce 
al doilea trecea olimpian, de 
la înălțimea sa neputindu-l 
zări pe novicele său coleg 
intr-ale perturbațiilor...

I
I
)
I
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[CADRAN ECONOMIC •

Răspundere și preocupare mai mare 
pentru valorificarea rezervelor 

care determină

CONSEMNĂM
De ce face „Norma 7i1ei“?

EFICIENTA ECONOMICĂ 
A INVESTIȚIILOR

I\.

r

[•' 1
p-’

In conformitate cu directivele 
planului dc dezvoltare a econo
mici naționale pentru perioada 
1971_—1975, investițiile cunosc 
In țara noastră o permanentă 
ascendenții, continuîndu-se ast
fel la un nivel superor politica 
aplicată în ultimii zece ani.

Necesitatea consolidării bazei 
tehnico-materiale a economiei 
noastre socialiste, a independen
ței noastre economice impune,’ 
in continuare, eforturi de inves
tiții din ce in ce mai mari, ca- 
nalizîndu-sc pentru această des
tinație volumul cel mâi însem
nat n' acumulărilor. Concomi
tent cu sporirea an de an a 
cheltuielilor de investiții, indi
cațiile conducerii de partid și 
de stat pun în atenția tuturor 
factorilor din economie sarcini 
de natură să modifice în mod 
esențial conținutul calitativ a) 
activității de investiții — con
strucții, 
cini, se 
suprem 
nificării 
biective 
realizarea unei eficiențe econo
mice complexe și maxime a 
investițiilor.

Reglementările adoptate în 
anii 1969—>970 in domeniul or
ganizării, planificării și execu
tării investițiilor proiectează 
fntr-o lumină nouă sarcinile 
ee stau în fața organelor și or
ganizațiilor economice care des
fășoară această activitate. Con
comitent cu deplasarea unor 
Jargi competințe de alegere, a- 
vizare și aprobare a investi
țiilor, de la organele centrale 
spre cele periferice — în spe
cial spre centralele industriale 
— se urmărește din ce în ce 
maj mult precizarea amănunțită 
a răspunderilor, cu scopul de 
a se preveni folosirea nerațio- 
kvală a fondurilor, materialelor 
și forței de muncă, cu scopul 
de a se fundamenta și realiza 
investiții vitale pentru dezvol
tarea actuală a economiei noas
tre, cu rezultate maxime și un 
efort cil mai scăzut, in con
diții tehnice și tehnologice com
petitive pe plan mondial.

Corespunzător acestor schim
bări calitative în politica inves
tițiilor, in fața organului spe
cializat de finanțare, creditare și 
decontare a investițiilor — 
iBanca de Investiții — au apă
rut sarcini noi și sporite, le
gate in special de necesitatea 
realizării unei îmbinări armo
nioase între simplificările ee se 
impuneau și adîncirea și per
fecționarea analizelor economice 
generate de necesitățile de avi
zare a investițiilor din compe- 
tința de aprobare a titularilor 
și beneficiarilor de investiții» 
B’e această linie se Jcpun în 
continuare eforturi deosebite 
pentru perfecționarea profesio
nală a cadrelor, pentru asigura
rea unui fond documentar ac
tual și diversificat, concomitent 
cu elaborarea unor forme de 
control operativ care să sesi
zeze din timp toate fenomenele 
negative care pol genera întâr
zieri în execuția și punerea în 
funcțiune a obiectivelor de in
vestiții sau imobilizări de fon
duri în lucrări, utilaje, proiec
te sau materiale.

In contextul marilor prefa
ceri economice și sociale pe 
care le cunoaște întreaga țară, 
.activitatea de investiții din Va
lea Jiului a început, în acest 
an, sub bune auspicii: au fost 
asigurate din timp marea ma
joritate a documentațiilor, am
plasamentelor și utilajelor; 
sarcinile de plan au fost așe
zate corespunzător necesități
lor și posibilităților existente, 
organizațiile de construcții-mon- 
taj au avut asigurate capacită
țile de producție necesare. Mo
bilizate de organele Și organiza
țiile de partid și de mărețul e- 
veniment a) aniversării semi
centenarului Partidului Comu- 
jiist Român, beneficiarii de in
vestiții ca și constructorii au 
reușit ca în cele patru luni 
trecute să raporteze rezultate 
bune : planul anual de investiții 
a fost îndeplinit în proporție 
de ::3 la sută, iar cel al lucră
rilor de construcții-montaj în 
proporție de 32,2 la sută, co- 
rcspunzînd unui ritm mediu 
lunar de 8,25, respectiv 8,05 la 
sută.

Sub aspect calitativ și anume 
sub aspectul finalizării fonduri
lor de investiții, rezultatele sînt 
mai puțin mulțumitoare: pla
nul anual valoric de punere în 
funcțiune era realizat, la dala 
de 30 aprilie, numai în pro
cent de 12,6 la sută. Cel mai 
mare volum de nerealizâri în 
ncest sens provine de la Cen
trala cărbunelui Petroșani unde, 
in cele patru luni din acest an, 
nu s-a pus în funcțiune nici o 
Sucrare minieră subterană. Deși 
nu se poate trage concluzia câ

Francisc IACOB 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii de Investiții

In lumina acestor sar- 
intronează ca principiu 
al fundamentării, pla- 
și execuției noilor o- 
ale cincinalului actual

această situație ar prejudicia 
capacitățile Je producție plani
ficate pentru anul 1971, totuși 
nepunerea în funcțiune a lu
crărilor în mod ritmic generea
ză mari imobilizări de fonduri 
în lucrări în continuare și ne
terminate. In cazul Centralei 
cărbunelui Petroșani, volumul 
acestor lucrări reprezenta, la 
sfârșitul primului trimestru din 
acest an, 180 la sută față de 
volumul de plan anual — cu 
16,8 la sută moi mult decit la 
31 martie 1970 și cu 12,2 la 
sută mai mult decît la sfîrșitu) 
anului precedent. O situație si
milară sc constată și la între
prinderea de gospodărie comu
nală Petroșani, alt beneficiar 
cu pondere în municipiul nos
tru.

Există însemnate imobilizări 
de fonduri și în utilaje tehno
logice nemontate. La Centrala 
cărbunelui Petroșani, volumul 
utilajelor nemontate în termen, 
pînă la 30 aprilie, reprezintă 25 
la sută din totalul utilajelor 
ne montate, iar la I.G.C. Petro
șani există utilaje și materi
ale disponibile ce reprezintă 22 
la sută din întregul stoc la a- 
ceeași dată.

O astfel de stare de lucruri 
impune efectuarea unei analize 
urgente și competente și sta
bilirea unor măsuri energice 
pentru terminarea, recepționa- 
rea și punerea în funcțiune a 
tuturor obiectivelor planificate 
sau restante din anii precedenți, 
pentru montarea sau valorifi
carea utilajelor.

In afara acestor aspecte care 
vizează eficiența ,,la general" 
a investițiilor, incepînd cu data 
de 1 ianuarie 1970, filiala din 
Petroșani a Băncii de Investi
ții a avut și sarcina de a ana
liza „la concret" eficiența eco
nomică a acțiunilor de investi
ții din competința de aprobare 
a beneficiarilor de investiții. In 
procesul analizei efectuate, în 
vederea avizării acestor inves
tiții, s-au desprins numeroase 
aspecte care dovedesc că în 
timp ce spre beneficiari s-a 
deplasat un volum considera
bil sporit de competințe în ce 
privește alegerea, fundamenta
rea și aprobarea de noi investi
ții, răspunderea care ar fi tre
buit să caracterizeze exercita
rea acestor competințe nu s-a 
ridicat la nivelul cerințelor. Au 
fost proiectate și cuprinse în 
plan investiții la care nu s-a 
asigurat o fundamentare temei
nică a necesității, oportunității 
sau eficienței economice, la care 
nu s-au studiat corespunzător 
variantele propuse ori indicato
rii proiectați. In numeroase ca
zuri, proiectele depuse spre a- 
vizare au cuprins supradimen
sionări și supraevaluări, iar în 
alte cazuri au fost cuprinse în 
plan lucrări care nu aveau asi
gurate condițiile necesare pen
tru executarea lor în termen 
scurt.

In cazul utilajelor propuse a 
se achiziționa în vederea com
pletării sau modernizării dota- 
ției și a eliminării de locuri 
înguste, deși majoritatea urmau 
a fi finanțate prin credite ban
care rambursabile din benefi
cii, nu s-a asigurat fundamenta
rea temeinica a propunerilor și 
mai ales a eficienței economice 
antecalculate. Din această cau
ză, au existat peste 25 cazuri 
cînd documentațiile supuse a- 
vizârii au necesitat completări 
care au condus la durate de 
avizare prelungite. Mai grav 
este faptul că, pentru anul 
1971, utilajele au fost contrac
tate de marea majoritate a be
neficiarilor înainte de a se fi 
obținut avizul favorabil al băn
cii și acest lucru a atras după 
sine greutăți frecvente Fn ac
tivitatea de decontare.

Afirmațiile acestea pot fi u- 
șor argumentate cu rezultatul 
obținut în 15 luni de avizare. 
Au fost în total avizate 42 lu
crări și acțiuni în valoare to
tală de 85 milioane lei, la care 
s-au făcut respingeri și redu
ceri în 23 de cazuri cu o va
loare totală de peste 10 mili
oane lei, reprezentînd 11,7 la 
sută față de valoarea documen
tației și 19,2 la sută față de 
valoarea de plan aferentă. Cu 
ocazia verificării tehnice a do
cumentațiilor de deviz depuse 
In anul precedent, au fost pro
puse și acceptate reduceri tota
le de 49 milioane lei la un nu
măr total de 3 292 devize ve
rificate, reprezentînd 5,8 la sută 
față de valoarea devizelor res
pective și 13 la sută față de 
planul pe anul 1970 la structu

i i construcții-montaj. Impor
tante reduceri — 3 milioane Ici
— s-au făcut și prin verificarea 
proceselor-verbale de recepție 
o lucrărilor de constructii-mon- 
taj.

lată deci, sumar, ce volum 
in semnat dc rezerve mai există 
încă în planificarea, fundamen
tarea, proiectarea și executarea 
investițiilor. Și, cu toată stră
duința depusă nu putem să 
avem pretenția că am reușit sâ 
le epuizăm pe toate.

Desigur că eficiența econo
mică a investițiilor este o noți
une complexă, inexprimabilă 
prinlr-un singur indicator. As
pectele sesizate vizează numai o 
anumită latură a problemei, 
fără a se trata toți factorii și 
măsura în care ei influențează 
asupra eficienței, duratei de 
execuție, efectuarea probelor 
telinologice, calitatea lucrărilor, 
realizarea indicatorilor tehnico- 
economici proiectați etc. Dar nu 
este eronată concluzia că la ni
velul competințelor acordate be
neficiarilor ar trebui să cores
pundă un nivel mai ridicat 
al răspunderii, faptul că încă 
un însemnat volum de investi
ții se mai cuprinde în plan 
fără o temeinică fundamentare 
prealabilă, numai pe baza cri
teriului „necesității" — să recu
noaștem — foarte relativ și su
biectiv. Un singur lucru se cere 
însă reținut: activitatea de in
vestiții din Valea Jiului tre
buie abordată cu maximă a- 
tenție și răspundere de către 
toți factorii competenți, de că
tre toate conducerile tehnico- 
administrative pentru a fi des
fășurată din toate punctele de 
vedere — al eficienței mai ales
— Ia înălțimea sarcinilor ac
tualului cincinal.

J

fa

$

La izvoarele energiilor înalte — Paroșeni. Fotoi N. GHENA

aspecte care dovedesc că 
timp ce ----- *-----

Despre om și
ridice profesional, legați 
un loc de muncă, pentru

ansamblu. Oamenii minei tre
buie stabilizați, ei trebuie să 
se 
de

In urma unei discuții pur
tate la fața locului cu tov. 
ing. Otto Dogman, șeful com
partimentului planificare, de 
la E. M. Dîlja, am tras con
cluzia că la realizarea, sub 
nivelul posibilităților, a ran
damentelor în abatajele mi
nei, contribuie și calificarea 
relativ redusă a oamenilor, 
cauzată de excesiva fluctua
ție existentă — din nefericire 
— la unitate. Circa 20 la sută 
din efectivul actual al ex
ploatării miniere respective 
deține un stagiu redus (de 
1—4 luni), ceea ce conduce, 
implicit, Ia o diminuare sen
sibilă a calificării medii pe

acei loc de muncă in primul 
rînd, atunci strădaniile lor 
vor putea rodi într-un ran
dament maxim. La E. M. 
Dîlja se mai resimte și lip
sa cadrelor cu experiență 
pentru abatajele frontale în 
trepte răsturnate, a căror

UTILIZARE DEPLINA
timpului de

Sporirea rapidă a producției 
industriale, în principal pe sea
ma creșterii accelerate a pro
ductivității muncii, constituie 
o sarcină de prim ordin în a- 
cest prim an al noului cinci
nal. Aceasta impune folosirea 
cu înalt randament a tuturor 
posibilităților • existente, intre 
care utilizarea deplină a tim
pului de lucru și a forței de 
muncă dețin un rol hotăritor.

Analizînd sub acest raport e- 
voluția activității industriale din 
principalele unități ale munici
piului, concluzia primară care 
se impune este aceea a unui 
progres evident. In primele 4 
luni, la Centrala cărbunelui spo
rul de producție industrială de 
23,35 milioane Iei, s-a obținut 
in proporție de aproape 84 la 
sută pe seama creșterii produc
tivității muncii. Sub același as
pect, depășirea planului produc
ției globale la F.F.A. 
za“ Lupeni cu 1,6 la sută 
realizată în 
seama productivității muncii, 
situație similară se constată 
la întreprinderea de morărit 
panificație.

Cu toate acestea, rezervele 
potențiale sînt departe de a fi 
fost puse in mod corespunzător 
in valoare. Și aceasta în pri
mul rînd datorită serioaselor 
defecțiuni manifestate în folo
sirea timpului de lucru și a 
forței de muncă. Pe ansamblu) 
centralei cărbunelui, indicele de 
utilizare a timpului de lucru se 
situează la un nivel submedio
cru — 93,1 la sută. Aceasta în
semnează că numai în primele 
4 luni, cu toate realizările bu
ne obținute, la exploatările mi
niere s-au irosit din timpul de 
lucru maxim disponibil, aproa
pe 1,3 milioane ore-om, în con-

„Visco- 
apare 

exclusivitate pe 
O

Și

EXCAVATOR HIDRAULIC 
PENTRU EXPLOATĂRI LE 

CARBONIFERE LA 
SUPRAFAȚA

Firma britanică 
Ltd." a realizat un 
în întregime hidraulic 
carierele carbonifere. El 
caracterizat printr-o mare ma- 
niabililate și avantaje impor
tante față de excavatoarele ac
ționate prin cablu. Excavatorul 
are o rază de acțiune mare, iar 
comanda hidraulică este foarte 
precisă. El poate realiza patru 
cicluri pe minut la încărcarea 
camioanelor. Transmisia hidra
ulică îi permite să vireze în 
jurul propriei sale axe, fapt 
care îi conferă o mare maniabi- 
litate.

Mașina este adecvată- pentru

lucru și forței de muncă
dițiile în care s-au prestat su
plimentar peste 222 000 ore om. 
Aceste cifre de proporții tre
buie să dea serios de gîndit 
maiștrilor și șefilor de sectoa
re, tuturor organizatorilor Și 
conducătorilor proceselor de 
producție din cadrul exploată
rilor. Pentru că, o atare risipă 
de potențial productiv nu este 
de îngăduit în actualele condi
ții cînd se cere o maximă uti
lizare a resurselor în scopul ri
dicării randamentului și eficien
ței muncii. In mod deosebit a- 
ceastă cerință vizează conduce
rile minelor Dîlja, Uricani, Lo
nea, unde indicele de utilizare 
a timpului de lucru se situează 
sub media pe centrală.

Efectul fenomenului nu este 
greu de dedus. Numai datorită 
absențelor nemotivate și învoi
rilor de tot felul, Ia nivelul 
centralei s-a diminuat posibili
tatea sporirii producției indus
triale cu peste 8 milioane lei, 
fapt ce ar fi dat posibilitatea 
obținerii unui spor Ia produc
tivitatea muncii față de reali
zările înregistrate de peste 300 
lei pe salariat.

Dar acesta nu este unicul as
pect al slabei utilizări a tim
pului de lucru. Indicele respec
tiv este in cazul F.F.A. „Vis- 
coza" de 93,3 la sută, in timp 
ce Ia U.E.L. Petroșani, deși se 
raportează un indice exagerat, 
nefolosirea timpului de lucru 
are mari proporții. Aici, însă se 
impun și alte precizări. Cu toa
te că pe 4 luni se raportează 
depășirea producției globale și 
a productivității muncii, doar 
15 la sulă din depășire revine 
uimi spor ipotetic de producti
vitate ce nu întrece 33 lei pe 
salariat. Ca să nu mai vorbim 
de productivitatea fizică a mun-

rii, de randamentul real al 
muncitorilor din parchete, de Ia 
gurile de exploatare și din de
pozite. care în ultimă instan
ță își găsește expresia nu in 
jocul valorilor ci in restanțele 
efective la producția de buș
teni, lemn de mină și pentru 
celuloză.

Neconcordanța dintre ritmul 
și valoarea absolută a creșterii 
producției, productivității și nu
mărului de salariați este evi
dentă și in cadrul unor ex
ploatări miniere ca Vulcan, 
Lupeni, Uricani, Petrila, din ca
re cauză pe ansamblul centra
lei numărul mediu scriptic de 
salariați planificat pe 4 luni 
s-a depășit cu 142.

Concluziile care rezidă din a- 
ceste stări de lucruri se impun 
de la sine. Ridicarea Indicelui 
de utilizare a timpului de lu
cru la cel puțin 95 Ia sută — 
așa cum este în unitățile indus
triale de prestigiu — ar însem
na pentru unitățile economice 
din Valea Jiului, în condițiile 
prevederilor pe acest prim an 
al actualului cincinal, un spor 
lunar de producție industrială 
de circa 12 milioane lei, concre
tizată în cărbune energetic și 
cocsificabil, utilaje, instalații și 
piese de schimb, fire și fibre 
artificiale, energic electrică, pro
duse forestiere, materiale de 
construcții, mobilă etc. Este o 
rezervă considerabilă pentru a 
cărei valorificare trebuie să 
acționeze stăruitor toți factorii 
răspunzători de soarta produc
ției din cadrul municipiilui, 
astfel incit și pe calea utiliză
rii depline a forței de muncă 
și a timpului de lucru să ob
ținem în primul an al actua
lului cincinal substanțiale spo
ruri de producție.

mină
pondere va crește în 1971 
la peste 20 la sută din pro
ducția totală a minei. Se 
impune o mai exigentă se
lecție in ceea ce privește an
gajările, întărirea activității, 
desfășurată Ia toate nivelele, 
de stabilizare și legare su
fletească de locul de muncă. 
Legat de abatajele în 
„figuri", s-ar cere între
prins un schimb de ex
periență — in ordine practi
că — cu unitățile miniere din 
Valea Jiului care au cumu
lat, deja, o frumoasă tra
diție în metoda de exploa
tare cu trepte răsturnate.

T. M.

0 nouă carieră 
de piatră

La sfîrșitu) acestei luni, o 
nouă carieră de piatră va fur
niza materia primă construc
ției barajului de la Valea de 
Pești. Lucrările de descoper- 
tare, amenajarea drumului le 
acces au și fost încheiate de 
către șantierul I.L.H.S., ur- 
mînd ca, în curînd, peste 
2 000 de tone piatră pe zi să 
fie expediate pentru înălța
rea barajului. Situată la a- 
proximativ 5 km de șantie
rul de la Valea de Pești, ca
riera Păroasa va fi dotată cu 
echipament modern de ex
ploatare și transport.

„Hy-Mac 
excavator 

2 pentru 
este

excavarea straturilor neexploa
tate anterior ; excavarea nu 
necesită străpungeri sau explo
zii prealabile. Această caracte
ristică prilejuiește economii 
materiale (mină de lucru, ex
plozivi, perforatoare) și o mai 
bună folosire a timpului. Deoa
rece nu se folosesc explozivi, 
fragmentarea cărbunelui este 
foarte diminuată, excavatorul 
putînd extrage din strat blocuri 
de cărbune de mari dimensi
uni. Manevrîndu-se într-un 
anumit mod bena, se pot sfă- 
rîma aceste blocuri în 
mente mai 
fel posibilă

Mișcările 
cutate de 
benei să urmărească exact con
turul stratului de cărbune fără 
a deranja stratul-talpă. Din a-

ceastă cauză se înlătură opera
ția de triere cu mîna.

Institutul de construcții din

frag- 
mici, devenind ast- 
cernerea lor.
foarte precise exe- 
cxcavator îngăduie

...In mod normal — conform 
planului do măsuri — ar tre
bui zilnic să se transmită la fie
care mină, prin stația de am
plificare respectivă, recoman
dările privitoare la tehnica 
securității și la igiena mun
cii, sub titlu) stabilit de ..Nor
ma zilei"...

...In mod normal ar trebui 
difuzat săptămînaJ, prin același 
propagator de unde sonore, 
programul special de protecție 
a muncii minerilor...

Dar, cu toate că — excep- 
tînd Livezenii și Bărbătenii — 
fiecare unitate este dotată ?u o 
asemenea stație de radio-am-

plificare, la exploatările mini-' 
ere l’ctrila, Lonea, Dîlja, Vm- 
i an. Aninoasa și Uricani, in a- 
cest an, nu a avut loc, nici o 
dată măcar propaganda auditi
vă de protecție a muncii. Ca
uza : stațiile au amuțit...

Unitatea de interes și de pre
ocupare a conducerilor unități
lor miniere, a comitetelor sin
dicatelor și a compartimentelor 
de acraj și de protecția mun
cii s-ar cuveni să le redea gra
iul, adică să le repună, cit mai 
repede, în funcțiune. Sa fie oa
re „paraziți" imbatabili în ca
lea ntmției de lecuire, care nu 
ne îndoim că există ?

Te duci tu sau...?
La o ședință de analiză a pro

tecției muncii, ținută la E.M. 
Petrila, în data de 13 mai a.c., 
cîțiva salariați, printre care și 
șeful de brigadă Gheorghe Za- 
haria, au ridicat o problemă 
care ar putea fi socotită fără 
prea mare importanță — în ra
port cu altele — dacă...

Dar să vedem despre ce-i 
vorba.

Ordinul de serviciu — vechi 
de anul trecut — al conduce
rii minei nu prevede nominal 
cine anume din cadrul sectoa
relor să vină să supravegheze 
distribuirea lămpilor cu benzină 
minerilor, la intrarea în schim
buri. Și delegatul nostru, toc
mai în momentele cînd e nece
sar să fie „pe fază", se lasă aș
teptat... Te duci tu sau nu mă 
duc eu ?, s-or fi întrebînd... sus. 
Și minerii se înghesuie, dezor
dinea crește — firesc, fiecare se 
grăbește — .vociferări, se dă te

lefon la „ocîrmuire", în fine, 
într-un tîrziu vine cineva so
licitat „în extremis" și bineînțe
les că totul se dă peste cap. Jr« 
grabă mare verificarea lămpi-, 
lor nu se face ca lumea... Și e 
lampă necorespunzătoare în mi
nă... (Mai are rost să specifi
căm ce consecințe nefaste pon
te să aibă ?)

...Nu mult după ședința cn 
pricina, un control pe linie dt 
protecție a muncii a confirmai 
cele din situația tipică relatată» 
Sectorul V al minei nu și-a tri
mis delegatul la verificarea 
lămpilor și...

...Si nu se poate curma o dată 
această stare neplăcută de lu
cruri ? E atît de greu să se dea 
o dispoziție cu obligativitatea 
indicării nominale a omului care 
să răspundă, cu oportunitate, 
nu neapărat chemai telefonie 
de la distribuirea lămpilor .?,

Deocamdată... nimic
Incepînd cu ultimele luni ale 

acestui an, o parte a obiecti
velor realizate de constructorii 
șantierului I.L.H.S. — Valea 
Jiului, vor fi recepționate de 
către beneficiar. Cu alte cu
vinte, în curînd problema apro
vizionării cu apă potabilă a 
unor localități din Valea Jiu
lui precum și aceea a epură
rii apelor menajere ce sînt de
versate în Jiu, vor fi rezolvate, 
dacă I.G.C. Petroșani, între
prindere care va prelua exploa
tarea modernelor instalații și 
utilaje va ști să le ..gospodă
rească".

Ori pentru funcționarea la 
parametrii nominali a stației 
de epurare de la Livezeni (Dă- 
nuțoni). pentru întreținerea în 
condiții normale a magistralei 
de alimentare cu apă potabilă 
a localităților de pe Jiu) de 
vest este nevoie de specialiști 
cu o pregătire specifică. Ase

menea specialiști neexistînd la 
această oră în municipiul nos
tru, neputîndu-se conta nici pe 
„achiziționarea" lor din alto 
părți (precum la fotbal) I.G.C.- 
u) are datoria de a pregăti 
cadre calificate pentru întreți
nerea și exploatarea unor in
stalații moderne ca acelea al 
căror proprietar moral va de
veni în curînd. Pînă în prezent 
nu s-a întreprins nimica în 
acest sens, existînd riscul de a 
se repeta situația ivită dupS 
preluarea stației de Ia Jieț. A» 
f> de dorit, deci, ca I.G.C. Pe
troșani să acorde atenția cuve
nită problemei pregătirii unor 
muncitori specializați în ex
ploatarea unor astfel de insta
lații. prin școli de calificare, 
pentru a nu se „rata" rentabi
litatea unor instalații ce au va-, 
lorat milioane de lei.

N. ANDREI

AVERTIZĂM

Pentru îmbunătățirea
Lucrătorii S.D.E.E. Petro

șani desfășoară o multiplă și 
susținută acțiune pentru îm
bunătățirea tensiunii la o se
rie de rețele de alimentare 
cu energie electrică a popu
lației abonate din cartierele 
localităților Văii Jiului. Din 
numărul total de 380 de slîlpi 
(vechi și putrezi ori măcinați 
de carii) prevăzuți in planul 
pe acest an a se schimba, 197 
de slîlpi au fost înlocuiți de
ja, în cele patru luni trecute, 
p)antîndu-se în locul lor 
alții din beton armat. Acțiu
nea de înlocuire a stâlpilor a 
fost terminată în toată Cim- 
pa, în Bărbăteni, Iscroni, pe 
unele rețele de pe străzile 
periferice ale orașului Petro
șani.

O dală cu înlocuirea stil
pilor de susținere se pun și 
conductori noi, se reface și se 
modernizează iluminatul pu
blic, se verifică instalația și te 
repară — făcîndu-se totul pen-

in rețelele
energie

electrică
asigurarea unei exploa-

tensiunii

tru
țări a acesteia, corespunzătoa
re cerințelor populației. In 
contextul acestor preocupări, 
este notabil faptul că au fost 
puse sub tensiune 30 km re
țele noi de medie 
s-au revizuit 88 km 
vechi de medie tensiune, 
posturi de transformare, 
celule din stații de transfor
mare care alimentează consu
matori 
Lupeni 
capital 
colonia 
fost puse in funcțiune 2 pos

tensiune, 
i rețele 

60
91

importanți. In orașul 
au fost reparate 

rețelele vechi din 
Ștefan și tot aici au

furi noi de transformare în 
noul cartier de locuințe Vis- 
coza IV extindere. La Vulcan, 
în noul microraion, au fost 
puse sub tensiune 3 posturi 
noi de transformare care ali
mentează cu energie electrică 
partea respectivă a orașului 
Cu un număr de 4 posturi noi 
de transformare puse în func
țiune s-a îmbogățit în acest 
an și cartierul Aeroport ex
tindere din orașul Petro
șani. De înnoiri au benefici
at și locuitorii comunelor și 
satelor municipiului ; la Ba
nița au fost montate becuri 
cu vapori de mercur, pentru 
•luminatul public, iar pentru 
extinderea electrificării de la 
Dîlja mare la Dîlja mică s-au 
plantai 80 de stâlpi, s-au în
tins 20 km de conductori pe 
traseul dintre cele două loca
lități — iotul fiind acum 
gata pentru branșarea locuin 
țelor dîljenilor la rețeaua e- 
leclrică.

Aceasta reduce considerabil 
costul lucrărilor de finisare.

In secția experimentală 
fabricii „Stavoindustria* din
Bratislava a fost elaborată o 
metodă eficientă de acoperire 
a pardoselilor cu ajutorul unor

3

Tehnica nouă în lume
Bratislava (R.S. Cehoslovacă) a 
realizat un material de fini
sare care înlocuiește tencuiala 
obișnuită. Acest material con
stituie o combinație de ciment 
și polimer. El se apliâă pe 
pereții interiori și exteriori ai 
clădirilor într-un strat subțire.

materiale izolante speciale. Ele 
au o greutate mică, absorb 
loarte bine zgomotul și se cu
răță ușor cu preparatele chi
mice obișnuite. Prin folosirea 
acestei metode, costul acope
ririi pardoselilor scade de 1,5' 
ori.

APARAT DE SUDURA 
CU LASER

Firma „Korad", filială a fir
mei americane „Union Carbide 
Co.", a realizat un aparat de 
sudură cu laser destinat repa
rării plăcilor cu circuite im
primate. Printre avantajele a- 
paratului se enumera : existen
ța numai a supraîncălzirilor 
locale de scurtă durată care nu 
deteriorează placa propriu-zisă 
și elementele învecinate, ab
sența curenților capabili să de
terioreze elementele circuitului 
(ca de exemplu, la sudura prin 
rezistență), eliminarea necesi
tății de a se recurge la fon- 
danți și la curățirea ulterioară 
a plăcii de fondanți, posibilita
tea reparării microansamble- 
lor integrale grație razei îngus
te a laserului etc.

OȚEb
CARE SE FORMEAZĂ UȘOR

Firma Jones and Laughlin 
Steel Corp." din Chicago a ela- 
borat tehnologia de fabricare a 
tablelor din oțel cu conținuV 
redus de carbon. Tabla rezista 
la solicitări de tracțiune și 
încovoiere mai mari decît oțekil 
obișnuit.

Oțelul dobîndește proprietă
țile arătate mai sus după la
minarea la cald, urmată de o 
răcire efectuată sub control.

Oțelul ..Superform-30” conți
ne 0,03 la sută carbon și are 
o rezistență de 30 000 livre/țoi 
pătrat. Oțelul .Superform-40" 
conține 0,15 )a sută carbon șl 
are o rezistență minimă. de 
4oyoo livre/țol pătrat.
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Agitația vizuală, în pas
cu sarcinile vieții ! artiștilor

Printre mijloacele folosite de 
organizațiile de partid pentru 
informarea colectivelor de mun- 
<ă din întreprinderi asupra o- 
biecfivctar ce Ic stau în față, 
pentru mobilizarea lor 1a în
deplinirea sarcinilor dc plan și 
e ancajamentclor luate în în
trecerea socialistă, un loc im
portant il ocupă agitația vizu
ală. In munca politică dc masă 
desfășurata în întîmpinarca se
micentenarului partidului, orga
nizațiile dc partid au folosit 
cu mult succes panourile 
graficele, lozincile, afișele și 
chiar simplele înscrieri cu cre
ta pe „tabla de întrecere” pen
tru a informa întreaga ma
să de salariați asupra mer
sului întrecerii, pentru popu
lari zarea celor mai dc sea
mă rezultate, pentru critica
rea operativă a unor neajun
suri. pentru a chema colective
le <le muncitori, ingineri și teh
nicieni să susțină acțiunile în
treprinse dc organizațiile dc 
partid, do conducerile unități
lor.

Una din cerințele esențiale 
rare se pun agitației vizuale 
pentru a fi intr-adevăr eficien
tă este aceea de a avea un ca
racter concret, de a r« flcc(a o- 
biectivele care Ie au de înde
plinit colectivele de munca, dc 
e atrage atenția asupra proble
melor esențiale care stau in
tr-un moment sau altul în fața 
acestora.

Comitetele dc partid de 
exploatările miniere Pctrila, 
ricani, Lupeni și altele s 
convins in activitate 
fiecare zi dc puterea dc influ
ențare a agitației vizuale atun
ci cînd aceasta este folosită cu 
pricepere și se acordă atenție 
< arocterului său concret, opera
tiv și combativ. Nu este un 
secret că la mina Uricani, a- 
(unci cînd s-a pornit ofensiva 
pentru învingerea greutăților 
caro frînau activitatea colecti
vului, agitația vizuală a fost 
din plin folosită pentru a popu
lariza și încuraja pe cei mai 
buni mineri, pentru a arăta cu 
degetul pe indisciplinați și chiu
langii. pentru a reliefa colecti- 

stau 
de-

care 
con-

la
U-

;-OU 
lor de

vului obiectivele ce-i 
in față și pentru a 
monstra avantajele pe 
le obțin cei care muncesc 
știincios. cu toată răspunderea. 
In prezent mina este redresa
tă. dar organizația de partid n-a 
renunțat la folosirea acestui 
mijloc de influențare și mobili
zare a minerilor. In sala de a- 
pcl, in incinta minei, in locu
rile cele mai populate întilnim 
panouri cu chemări și 
care arată 
făcut, indemnîndu-i 
ceașcă

lozinci 
minorilor cc au de

........ să mun- 
mai... bine, să folosească

din plin timpul de lucru, să
economisească materialele, să 
îmbunătățească calitatea cărbu
nelui. Tot cu ajutorul agitației 
vizuale sînt popularizate meto-

Exemplul brigadierului

de !a 11-vest

dele brigăzilor care obțin cele 
moi bune rezultate.

Agitația vizuală, ca mijloc 
important al muncii politice dc 
masă iși indcplincște rolul său 
educativ și mobilizator numai 
in măsura in care este proas
pătă, actuală, in pas cu cerin
țele vieții. Din momentul in ta
re obiectivele pentru care mi
litează au fost atinse, co este 
depășită, devine inutilă. Dc n- 
ceca. organizațiile dc partid, pe 
măsură cc au în față obiective 
și sarcini noi, trebuie să trea
că de îndată și la organizarea 
unei agitații vizuale corespun
zătoare.

In prezent, in întreprinderi și 
instituții, pe străzi, etc. întîl- 
nim încă panouri, chemări. lo
zinci, ediții ale gazetelor de 
perete care mai poartă ampren
ta zilelor de 1 și 8 Mai. Săr
bătorile au trecut, angajamen
tele luate în cinstea lor au fost 
îndeplinite, pretutindeni a înce
put o etapă nouă de muncă, in 
numeroase unități colectivele de 
salariați cintăresc posibilitățile 
de a-și stabili noi obiective, 
mai mobilizatoare, dar în unele 
locuri haina festivă n-a fost 
dată încă jos. Așa cum omului 
nu-i stă bine la lucru in costu
mul de duminică, tot asa nici 
agitației vizuale nu-i stă bine 
acum in haină de sărbătoare!

Este cazul ca, in cel mai scurt 
timp organizațiile de partid să 
aducă la zi agitația vizuală, să 
înlocuiască tot ce este perimat, 
să pună întreaga muncă poli
tică dc masă — deci și agita
ția vizuală — în concordanță 
cu sarcinile concrete ce se ri
dică în prezent.

(Urmare din pap I)

(Urmare din pag. 1)

la sută ce- 
Reniarcain, 

deci, aportul deosebit al aces
tei brigăzi la succesele nu 
numai ale sectorului <i și 
ale minei Pelrila’.

Dar, omul care a reușit să 
închege, aici in adincurile 
Văii Jiului, o brigadă omo
genă, apreciată datorită con
tinuității succeselor, are o se
rie de alte calităfi in afară 
de acela de excelent organi
zator. Stabilindu-se pe me
leagurile jiene imediat după 
satisfacerea stagiului militar, 
losze Hușan a reușit să pă
trundă adine in noianul pro
blemelor meseriei, dificile dar 
nobile, pe care a îmbrăți
șat-o. Încetul cu încetul, mi
na a devenit pentru el o ca
să unde se simțea bine, o ca
să in care cu dărnicie impăr- 
tășea din cunoștințele sale 
ortacilor din jur. Aici a în
vățat să-i iubească pe acei 
care îl înconjoară, să-i ape
re, să lupte pentru ei ca pen
tru sine însuși. Poate că toc
mai acest lucru l-a determi
nat să se înscrie in rîndul e- 
chipei de salvatori mineri. 
Promovat ea șpf de echipă,

superior cu 12,3 
lui planificat.

nea losze, cum ii spun cei 
mai tineri, s-a remarcat cu 
prilejul lichidării unui incen
diu subteran de la Uricani. 

. Dind dovadă de un admira
bil curaj și capacitate de 
concentrare, in numai șase 
ore a împiedicat extinderea 
unor flăcări ce amenințau 
întreaga mină. Grație lui și 
a întregii echipe de salvare, 
neplăcutul incident s-a în
cheiat fără a fi semnalate 
victime sau pierderi mate
riale însemnate in subteran.

.Cu un asemenea caracter, 
ne spunea tinăra ingineră 
stagiară Elena Czibula de la 
același sector, totul e posi
bil. Pe noi ne frapează mo
destia acestui om care con
stituie un real exemplu pen
tru cei mai tineri in mod 
deosebit. Continuitatea succe
selor brigăzii lui lozse Hu
șan este explicabilă in ase
menea condiții, cu un aseme
nea șef. Cred că nu greșesc 
afirmînd că datorită acestor 
oameni, a altora ca ei, mina 
noastră a reușit să onoreze 
un angajament închinat parti
dului, un angajament ce a 
constituit răspunsul faptic al 
întrecerii lansate de E.
Petrila“.

„ORAȘE, 
LEGENDE, 
EVOCĂRI"
Un interesant concurs pe 

teme turistice va avea loc în 
8 iunie, ora 17, la Casa de 
cultură din Petroșani. Intitulat 
„Orașe, legende, evocări" 
concursul — ale cărui faze 
preliminare se desfășoară pe 
localități și școli — va în
truni un mare număr de par- 
ticipanți, iubitori ai turismu
lui.

Conform specificului (și 
tradiției) concursul este do
tat cu premii constînd din... 
excursii. Astfel, cîștigătorul 
locului I va obține o ex
cursie la Cost in ești (12 zile) 
iar cîștigătorul locului se
cund, o excursie în Delta 
Dunării (4 zile).

Organizatorul concursului 
— comisia de turism a Co
mitetului municipal al U.T.C.

CONCORDE"

{11}
„VIVE LE «CONCORDE '
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La Paris, 
prcședintele- 
al Societă-

s-a
că și în Valea Jiului 
exista o activitate cul- 
fecunda și plină de con- 
care poate deveni chiar
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Cu acest strigăt de bucurie 
a fost întâmpinată vestea ho- 
tărîrii Senatului S.U.A. de a 
abandona proiectul american 
S.S.T., de cîțiva tehnicieni 
francezi aflați in uzinele bri
tanice, care colaborează la 
realizarea proiectului „Con
corde". Presa britanică ca
lifică această reacție ca fi
ind tipic franceză, în timp 
ce Londra manifestă o tăcere 
impenetrabilă. 
Henri Ziegler, 
director general
ții naționale industriale aero- 
spațiale (S.N.I.A.S.), principa
lul partener francez la reali
zarea supersonicului, a fo
losit prilejul pentru a pledt 
cu pasiune în favoarea acce
lerării punerii la punct a su
personicului, iar „optimiștii 
sută la sută“ declarau că ie
șirea din competiție a concu
rentului american favorizea-

p ză automat pe cc) franco- 
ț britanic. Chiar englezi pon- 
B derați în aprecieri, fostul 
B ministru al tehnologiei în 
B guvernul laburist, Anthony
* Wedgwood Benn, impresionați 
B de entuziasmul promotorilor 
B francezi, considerau că deci- 
B zia Senatului american în-
• seamnă că „Concorde* are în 
® fața sa o viață liniștită de 
® cel puțin 15 ani și că aceas-
* tă situație 
” ..presupune 
g borării unui program de pro- 
B ducție în întregime nouu.
F Entuziasmul inițial s-a tem- 
B perat însă surprinzător de re- 
B pede. La prima vedere se pă- 
B rea că decesul S.S.T.-ului a- 
B merican, fie el chiar tempo- 
B rar, ar insufla o nouă viață
■ supersonicului franco-brilanic.
• Cei mai optimiști suporteri 
— aj avionului „Concorde” a-

preciau că pînă și „cele mai 
pesimiste pronosticuri* depă- 
șeau cu mult cotele maxime 
ale beneficiilor și avantaje- 
lor preconizate la întocmirea

■ proiectului. Unii experți mai 
® susțin și acum că suspenda-

avantajoasă ar 
necesitatea el a-

D

rea S.S.T.-ului american 
face posibilă vînzarea a cel 
puțin 250 de aparate „Con
corde", luată drept cifră ma
ximă în calculele inițiale, 
deoarece la cele 74 de op
țiuni ferme actuale li s-ar a- 
dăuga, automat, opțiunile în 
număr de 122, prezentate fir
mei „Boeing". Avantajele 
tehnologice și perspectivele 
industriei aerospațiale vest- 
europene păreau să fie din
tre cele mai atrăgătoare. Nici 
eventualele reacții ostile a- 
mericane nu au tulburat prea 
mult optimismul inițial. Con- g 
structorii francezi au difuzat b 
studii despre care se afir- B 
ma că ar cor.ține elemente „în B 
general necunoscute", menite B 
să combată temerile cu pri- B 
vire la consecințele nocive ■ 
ale bang-uluj sonic și ale po- B 
luării atmosferei. Presa pro- ® 
„Concorde" releva cu insis
tență faptul că la viteza de 
1,15 mach și, venind de la 
o înălțime de 19 000 metii, 
unda de șoc sonic nu esle g 
dăunătoare pe sol. In conse- b 
cințâ, a fost pus la punct g 
un plan potrivit căruia „Con- B 
corde" ar putea trece Atlan- B 
ticul la viteza maximă de 2 B 
mach. ar face o escală ta B 
New York și apoi ar traver- ■ 
sa teritoriul Statelor Unite Ia ® 
viteza de 1,15 mach; după ■ 
o nouă escală pe coasta de * 
vest, supersonicul ar fi pu- a 
tut străbate cu viteză maxi- g 
mă Pacificul. Dacă totuși Sta- g 
tele Unite, se susținea la g 
Londra și Paris, vor interzi- g 
ce ferm aterizarea avionului g 
„Concorde* și survolarea te- B 
ritoriuluj american, în condi- a 
țiile respectării normelor in- ® 
ternaționale ale tehnologiei de g 
zbor, ele ar risca să declan- a 
șeze un „costisitor război e- 8 
conomic cu Europa", mai pre- ® 
cis, cu țările Pieței comune □ 
și Marea Britanic.

Paul DIACONU

(Va urma).
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z.intă unele aspecte destul dc 
ckidule. In ajunul manifestați
ilor umple, jx? țară, se începe 
o febrilă perioadă de reorga
nizări, căutări și tatonări care 
sfîrșesc prin prezentarea unor 
formații și spectacole în care 
improvizația și graba sînt pre
dominante. După cc au trecut 
astfel de momente frenetice, în
cepe o nouă perioadă, dc aceas
tă dată e însă involuția, aban
donarea și frâmîntarea a ceea 
ce s-a clădit cu mari eforturi. 
Fără îndoială că există o acti
vitate diversificată, complexă ; 
muzicală sub toate formele ei 
(fanfară, simfonică, populară și 
ușoară), teatrală, de artă plas
tică, dansuri. Se remarcă clu
burile din Vulcan, .Aninoasn și 
Casa de cultură. Chiar și la 
Lupeni. Petrlla, Uricani și Lo-

■ nea s-au obținut rezultate pro
mițătoare în ultimul timp. La 
o selecție mai riguroasă se ob
servă imperfecția și inegalita
tea dozării muncii, care sînt 
efecte ale lipsei continuității și 
a perspectivei limitate. Căulînd 
să stabilim ce este propriu și 
definitoriu pentru brigada artis
tică dc agitație a Casei de cul
tură din Petroșani, recent lau
reată pe țară, tov. Gh. Negraru, 
instructorul ci, s-a oprit chiar 
asupra continuității în muncă. 
„Formația noastră nu e nouă, 
opina dînsul, nici chiar textul 
care, însă, a fost mereu îmbo
gățit cu noi momente. Forma
ția și-a îmbogățit paleta in
terpretativă cu noi trăsături 
pentru că a fost mereu aceeași, 
și-a păstrat continuitatea în 
timp" Aceeași trăsătură se de
gajă și din munca pasionată 
și pasionantă a celor brei cine- 
cluburi din Valea Jiului (Lu- 
peni, Petroșani și Vulcan) pre
zente la festivalul pe țară. Du
pă consumarea concursurilor, 
majoritatea formațiilor s-au 
descompletat și a reînceput o 
activitate destul de monotonă, 
amorfă și cu un ecou aproape 
inexistent. Pe lîngă așezămin- 
tele de cultură trebuie să exis
te nuclee de artiști talentați și 
pasionați, nu doar în muzica 
populară și ușoară, ci și în ra
muri artistice mai dificile, cum 
ar fi teatrul, care pot aduce 
și venituri. Școala populară de 
artă din Petroșani este de un 
rea) folos activității artistice de 
amatori, dar numai dacă clu
burile din Valea Jiului vor â- 
trage absolvenții ei în jurul lor.

Cu prilejul unor concursuri 
rezervate amatorilor, s-a con
statat 
poate 
turală 
ținut,
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rentabilă, rczolvindu-se și pro
blema stimulării, intr-un fel oa
recare, a artiștilor amatori. Deo- 
t.undată, o piedică o constituie 
neglijarea faptului că, clubul 
este o instituție de cultură 
pentru toți oamenii din loca
litate. cl c un cadru în care 
omul este atras de către posi
bilitățile multiple de destindere 
intr-un mod plăcut și util, 
tivitatea cultural-artistică .1 
maturilor este o component, 
culturii în general Socialismul 
nu este doar societatea care a 
clădit un nou tip de reia1 
social-economice și politice, 
este și societatea care ofe: 
anului toate condițiile pentr 
i se afirma în deplină conso
nanța eu înclinațiile, aptitudi
nile, talentul lui. însăși cultura 
noastră, produs al conști
inței, reflectă pe larg ceea ce 
este specific și nou în univer
sul spiritual al omului contem
poran a cărui creativitate este 
tot mai solicitată.

Diversitatea și calitatea, for
ma1 și conținutul manifestărilor 
susținute de amatori mărturi
sesc gradul la care a ajuns 
conștiința de sine a omului nou. 
Recentele concursuri ale artiș
tilor amatori au făcut dovada 
unor mari disponibilități cultu
rale existente în Valea Jiului, 
dar care trebuie valorificate 
printr-o muncă perseverentă, 
pusă în slujba unui scop bine 
definit.

ȘT ’ i. j50
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Liliac alb, liliac mov — liliac de mai...

BARAJUL DE LA REGHIN 
A FOST DRAMATIC

Este știut de acum că echipa 
de handbal Știința Petroșani a 
terminat neînvinsă turneul de 
calificare pentru divizia B, dis
putat în zilele de 14—16 mai la 
Reghin, promovînd în divizia 
secundă a țării. Amănunte 
despre întrecerile barajului ne- 
au fost furnizate de antrenorul 
echipei Știința — prof. Vasile 
Mărguleșcu.

— Așadar, ați promovat in 
divizia B. Cum a fost turneul ?
.— Extraordinar de greu, de-a 

dîeptul dramatic.
— In ce sens a fost greu și 

dramatic ?
— In toate sensurile posibile. 

Am jucat nu numai împotriva 
a trei echipe — Voința Cluj, 
Constructorul Oradea și Voința 
Sf. Gheorghe, dar și împotriva 
a 2 000 de spectatori și a patru 
arbitri care au făcut tot te au 
putut pentru ca echipa din Pe- 
lr>șar! să nu cîștige turneul.

— Și totuși l-ați cîștigat. Cu 
ce arme ?

— Le-am spus băieților și ei 
m-au înțeles că noi jucăm în 
teren și iu arbitrii și spectato
rii. Dar atuul principal a fost 
mobilizarea totală și voința fier
binte de a învinge. Băieții au 
dat randamentul maxim, nu au 
avut nici măcar un moment de 
slăbiciune — și prin cite ase
menea momente am fost nevo- 
iți să trecem ! — au luptat e- 
roîc tot timpul cu gîndul la cei 
de acasă. Pentru fiecare dintre 
noi era neînchipuit de greu să

ne întoarcem la Petroșani învin
și. Și asta a însemnat enorm de 
mult pentru întreaga echipă.

— Cum au evolu&t jocurile ?
— Interesant, palpitant, foar

te greu. In prima zi am jucat 
cu Voința Cluj. Ne-au condus 
cu 9—6 la repriză, apoi scorul 
s-a menținut egal, 14—14, pînă 
în ultimul minut de joc. Cu 6 
secunde înainte de final, l-am 
lansat pe contraatac pe Angliei 
și acesta ne-a adus victoria . 
15—14 pentru Știința. Clujenii, 
favorizați vizibil de arbitri, ne 
puteau învinge dar noi :-am 
dezarmat prin contraatacuri pe
riculoase și mai ales prin aceea 
că eu am prins 3 lovituri de la 
7 metri de care ei au benefi
ciat. Al doilea joc l-am susținut 
sîmbătă după-amiază cu Voința 
Sf. Gheorghe. Și Voința ne-a 
condus la pauză: cu 11—9. Din 
nou am avut o puternică reve
nire în repriza secundă și i-ăm 
învins cu 18—14. A) treilea și 
ultimul joc a fost cel mai dîrz 
disputat, într-adevăr dramatic, 
prin numeroase ratări, acciden
tări, eliminări. In primul minut 
de joc orădenii au beneficiat de 
o lovitură de la 7 metri eu 
am apărat-o arbitrul i-a eli
minat imediat din teren pe Cos
ma și pe Popovici, dar noi am 
reușit să conducem cu 1—0 ju
când numai în patru oameni. 
I;a pauză și orădenii ne-au con
dus cu două goluri diferență : 
9—7 pentru ei. Dar nu ne-am 
descurajat. Ne-am calmat curi

nu credeam că putem fi în
stare, ne-am insuflat unii al-
io a curaj și încredere în for-
lele noastre, am depășit mo-

Tetratlonul prieteniei" a revenit
Școlii generale

întrecerile de atletism des
fășurate sîmbătă după-amia- 
z.ă la stadionul „Jiul' din Pe
troșani, în cadrul concursului 
..Tetrallonu! prieteniei", au 
fost dominate de pionierii de 
la Școala generală nr. 2 Pe
troșani (profesoare Constanța

nr. 2 Petroșani
Voiciloiu
cu 974 puncte. Echipa Școlii 
generale nr. 1 Petroșani nu 
figurează în primele trei 
locuri ale clasamentului fi
na) (așa cum, din greșeală, a 
apărut în ziarul nostru de 
ieri).

și Francoise Gram),

mentele critice de arbitraj, eu 
am apărat 5 lovituri de la 7 
metri și în fina) victoria ne-a 
surîs tot eu 4 goluri diferență, 
tot cu 18—14.

— Care a fost echipa de ba
ză utilizată în cele trei partide?

— Mărgulescu, Cosma, Cioa
ră. \nghcl, Lupui. Maslici, Po- 
povici. Au mai jucat; Brașo- 
veanu, ion Constantin. Dan.Loy 
Albu Fodcr. Fancsaly.

— Evidențieri, cumva ?
— Toată echipa. Toți cei fo

losiți. V-aș ruga să adăugați 
că în acest turneu am consu
mat un car de nervi, dar pe 
care am știut să ni-i strunim, 
și mai multe care de energie 
și hotărîre. A fost un turneu 
nemaipomenit de greu, mai a- 
les pentru faptul că toată lu
mea a fost împotriva noastră 
Credeți-mă. nu strecor în aces
te ci«’,!n'<> nici o doză 
biectivism.

— Cine a venit pe 
următoare ?

— Chiț Oradea, Sf. 
glie.

— Gînduri de viitor ?
— Mai multe. Dar în primul 

rînd să întăresc echipa cu cîte- 
va elemente tinere, talentate 
pe care le-am prins deja în vi
zor, să consolidăm și mai mult 
armonia între jucători, să 
pregătim cu maximum 
ser:o'i'ate și să abordăm la fe> 
toate meciurile pe care le vom 
susține în divizia B. Știm că 
nu ne așteantă confruntări u 
șoare.

De bună seamă, cuvintele an
trenorului Vasile Mărgulescu 
vorbesc elocvent despre buna 
pregătire și dăruire a handba- 
hștilor de la știința, despre me
ritele lor în promovarea în 

- divizia B, despre gîndurile lor 
bune de viitor.

18,00 Deschiderea 
Ex-Terra ’71. 
concurs de 
tehnice pentru 
și școlari.

emisiunii. 
Emisiune- 
construcții 

pionieri

18,25 Mult e dulce 
moașă.

18.40 Confruntări.

locurile

Gheor-

ne 
dc

Dumitru GIIEONEA

și fru-

rezulta-

19,20 1 ooi de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Ritmuri — film docu
mentar TV.

20,25 Finala Cupei Cupelor la 
fotbal : Real Madrid — 
Chelsea Londra 
misiune dj'rectă 
Atena.

Trans- 
de la

noapte.

22,25 Gala marilor interpret: :
Ileana Iliescu

—<*>—

22,15 Telejurnalul de

M1ERCLR

Nereușind să treacă de 
pa Aurul Certej, pe terenul a- 
cesteia, Parîngul Lonea își vede 
spulberate șansele de promova
re în divizia C. Lonenii au j- 
bordat meciul cu multă serio
zitate și dorință de a învinge, 
dar au fost frustrați de o vic
torie atît de necesară și de me
ritată după modul cum s-a des
fășurat jocul. Oaspeții conduc 
meciul cu autoritate din primul

Parîngul
minut si înscriu un gol frumos 
prin Baki, rezultatul de 1—0 
menținîndu-se pînă spre fina
lul partidei. Un nou gol este 
înscris de Marton, dar arbitrul 
îl anulează pe nedrept, după 
cum a anulat și golul înscris de 
David. Probabil în „compensa 
ție". în ultimele minute ale 
partidei, arbitrul acordă e lo
vitură de la II metri, complet 
gratuită, localnicilor, pe care

Lonea 1-1
aceștia o transformă și astfel 
meciul ia sfîrșit cu scorul de 
1—1. In aceste condiții, și în 
condițiile în care Constructorul 
Hunedoara a învins lejer pe 
I.G.C.L. Hunedoara, Parîngul 
Lonea se vede practic scoasă 
din cursa pentru ocuparea pr> 
mul ui loc.

La juniori : Aurul
gu) 3—2.

Parîn-

Nicolae POPA

Nu că nu mă supăr nicio
dată. Sînt om și ca toți oa
menii, mă supăr uneori. Ceea 
ce vreau să spun este faptul 
că, nu mă supăr chiar pentru 
orice, cum fac alții. Să vă 
dau citeva exemple. Să ne 
închipuim, că sînt la prima 
escală în Petroșani. Sosesc cu 
trenul după miezul nopții, cu 
oarecare întîrziere, ca la 
C.F.R. — dar nu zic nici cîr. 
Încerc să-ntreb pe unul de-al 
gării încotro e orașul. N-am 
pe cine ; la „informații" e 
închis. Tac. Tac și o pornesc 
spre 
după ghemotoace 
cutii 
alte a< 
re mă 
trecut totuși 
Respir ușurai

pasarelă, ghidindu-mă 
de hirtii, 

de foste conserve și 
cțibilduri insalubre ca- 
conving că pe-aculo au 

it in fața hotelu-

NU MA SUPĂR !
lui „Jiul* și-l trezesc din 
somn ușor și vise plăcute, pe 
reeepționer.

— Nu avem locuri, zice.
— Păi... eu sînt... zic.
— Nici pentru tata, zice.
— Mulțumesc frumos că nu 

e cu supărare, zic și să n-ai 
parte de ciubuc !

Ies în piață să găsesc un 
taxi, dar* „bafta" îmi joacă fes
ta in continuare. Na, drace 
că trebuie să plec în raliu 
per pedes ! îmi frînez nervii 
cu o țigară, și-! întreb pe-un 
întîrziat chitrofonit încotro 
s-o apuc pentru a ajunge la

MICRO- 
FOILETON

alt hotel. Știți dumneavoas
tră altul cumva ? Că amicul 
mahmur n-a prea știut. Nu 
m-am supărat nici pe el. Pa
ce lui !

Mă dau 
din paza 
deam eă-i 
măsurat din cap pînă-n pi
cioare, a -.aflat de unde sînt 
și cu ce scop prin Petroșani 
și abia după aceea mi-a zis

în vorbă cu-n ins 
contractuală. Cre- 
sint simpatic. M-a

s-o iau încolo, pe bulevard 
pînă ajung la Aeroport, prcci- 
zînd cum c-ar fi pe-acolo niț- 
caiva posibilități de cazare.

Am luat-o cătinel — cătinel 
și pînă la urmă am mas eu 
pe undeva. Uitasem să vă 
spun că nu m-am supărat 
nici pe telefonul public prin 
care am încercat zadarnic să 
obțin un zero trei.

Dar eu nu mă bag și nu 
mă supăr. Ce-mi pasă mie că 
la Petroșani, prin chioșcuri 
și librării nu se găsesc ve
deri — mai ales din cele nea
oșe ? Nu le trimit amicilor

„Salutări din frumosul Petro
șani* și gata. Ehei., cîndva 
erau vederi cu Casa de cul
tură și altele. Dar s-au epu
izat. Și dacă s-au epuizat să 
mă fac eu vedere ? Sau să 
le solicit de la furnizorii 
Capitală ?

— Așa este ?
— Zău că așa c... Eu 

nou pe aici. N-am nici 
mălate dc an, dar să 
că față de alții tot sîntem 
mai buni.

Vedeți ? Nimeni nu se su
pără. Nici eu, măcar, ca mu
safir pe-a ici. Dar să n-avem 
vorbe... Pe cei care se supă
ră fiindcă am catadixit pre
zentul foileton, propun să li 
se taie... prima măcar I

din

sînt 
ju- 
șlii
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PROGRAMUL I 6.00 De la 
6 Iu 9,30; 7.00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier Sport: 
9,00 Buletin dc știri; 9,30 Via
ța cărților; 10,00 Buletin dc 
Știri; 10,05 Muzică populară 
din Oltenia; 10,30 Vreau să 
știu; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Melodii distractive; 11,15 
Consultație juridică; 11,30 
Corul ansamblului .Rapsodia 
Rom(lnă*; 12,00 Muzică din 
filme; 12,10 Recital dc operă;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul siiplâmînii; 14,45 
Cîntece de voie bună — mu
zică populară; 15.00 Buletin 
de știri; 15,05 — luo de le
gende românești; l.j,30 Pagini 
vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 16,00 Radio
jurnal. Buletin metco-ruticr; 
16,15 In a patriei grădină — 
cîntece; 16,30 Muzică ușoară; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Con
cert de muzică 
18,00 Orele serii: 
bleta de scară;
melodii preferate; 20,40 Din 
înregistrările lui Ion Matache; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Bi
juterii muzicale; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic.
22.30 Concert de 
Moment poetic; L 
de
Buletin 
Estrada 
de știri 
5,00).

populară; 
20,00 Ta

il),05 Zece

Sport; 
seară; 22,55 

3,00 Concert 
seară (continuare); 24,00

de știri; 0,03—6,00 
nocturnă. (Buletine 
la orele i 2,00; 4,00;
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Vizita președintelui 
Republicii Federale 

a Germaniei,
Gustav Heinemann, 

in (ara noastră
CONVORBIRI OFICIALE
(Urmare din pag. 1)

silicr de legație, șeful referen- 
turii pentru Europa de Est din 
Ministerul Federal al Afacerilor 
Externe.

In cadrul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind re
lațiile dintre Republica Socia
liștii România și Republica Fe
derală a Germaniei, posibilită
țile extinderii acestora. S-a re
levat că există condiții pentru 
o mai largă cooperare economi

Recepție oferită 
de președintele 

Gustav Heinemann
Președintele Republicii Fe

derale a Germaniei, Gustav He
inemann, împreună cu soția 
Hilda Heinemann, au oferit 
marți seara, o recepție în o- 
noarea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, în saloanele Hotelu
lui „Intercontinental" — Bucu
rești.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
.Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea. Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
iVasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, împreună

Sesiunea festivă a Adunării
Populare a R. P. Bulgaria

SOFIA 18 (Agerpres). — 
■Marți a avut loc la Sofia sesi
unea festivă a Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, consacra
tă proclamării noii constituții.

In prezența conducătorilor do 
partid și de stat, a membrilor 
C.C. al P.C. Bulgar, președinte
le Comisiei Centrale pentru 
pregătirea referendumului, An- 
ghel Velev, a dat citire comu
nicatului final cu privire la re
zultatele referendumului de du

Adunarea mondială 
a sănătății

GENEVA 18 (Agerpres). — 
Adunarea mondială a sănătății 
a luat în discuție în ședință 
plenară, cererea R.D. Germane 
de a fi primită ca membru cu 

’drepturi depline în Organiza
ția Mondiala a Sănătății.

Delegațiile a 20 de țări — 
printre care și România — au 
prezentat un proiect de rezo
luție prin care, reamintind prin
cipiile O.M.S. și importanța u- 
niversalității organizației, se so
licită primirea R.D. Germane 
în O.M.S.

Luînd cuvîntul în sprijinul

(Urmare din pag. 1)

mi-a spus un țăran din Kami- 
kussa. Apoi mi-a înșirat impo
zitele pe care le percepeau au
toritățile portugheze: pentru 
permis de vinat și pescuit, pen
tru executarea dansului „batu- 
ka", pentru biciclete și mașini 
de cusut etc.

„Colonialiștii țin acum legă
tura intre taberele lor doar pe 
calea aerului deoarece drumu
rile sini controlate de -noi' — 
ne spune Daniel Chipenda, 
membru in Comitetul executiv 
al M.P.L.A. Apoi imi arată un 
punct pe hartă lingă satul Ka- 
mikussa: „Aici se află cazar
ma Monteiro. In septembrie 
1970, am organizat un atac îm
potriva ei; in prezent, ea este 
abandonată". „Dacă nu ar e- 
xista aviația — adaugă docto
rul Punza — am fi obținut de 
mult victoria".

M.P.L.A. se îngrijește de hra
na și îmbrăcămintea locuitori
lor din regiunile eliberate. Nu
mai in regiunea Moxico s-au 
înființat, in- diferite puncte, 15 

că. pentru promovarea unor 
forme noi de colaborare teh- 
nico-științifică reciproc avanta
joasă, pentru multiplicarea 
schimburilor culturale.

Au fost abordate, dc aseme
nea, unele aspecte ale situației 
internaționale actuale, probleme 
privind îmbunătățirea climatu
lui pe continentul european, 
destinderea și pacea în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă.

cu soțiile, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, academicieni și 
alți oameni de știință și cul
tură, generali, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști români și stră
ini.

Au luat parte Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fe
deral al afacerilor externe și 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe președintele Re
publicii Federale a Germaniei 
în România.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București.

înainte de începerea recepți
ei au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

(Agerpres)

minică 16 mai. Potrivit datelor 
prezentate de Comisia Centra
lă, 6 154 195 de cetățeni din to
talul de 6 172 650 înscriși pe 
liste au participat la referen
dum. Dintre aceștia, 6 133 126, 
adică 99,66 la sută, au votat cu 
„da".

Adunarea Populară — rela
tează agenția B.T.A, — dînd ex
presie voinței întregului popor, 
a proclamat noua constituție a 
Republicii Populare Bulgaria.

acestui proiect de rezoluție, șe
ful delegației române, dr. Mi
hail Aldea, adjunct al ministru
lui sănătății, a evidențiat fap
tul că România consideră cere
rea R.D.G. ca fiind o cerere 
legitimă a unui stat suveran, 
care trebuie examinată într-un 
spirit realist.

★

In cadrul lucrărilor Adunării 
mondiale a sănătății a fost a- 
doptat un proiect de rezoluție 
inițiat de delegația română pri
vitor la necesitatea utilizării ra
ționale a radiațiilor ionizante în 
medicină.

magazine adăpostite in colibe 
de lut și unde țăranii pot 
schimba mei, porumb și manioc 
pe conserve de carne, lapte 
praf, sare, îmbrăcăminte, săpun. 
E drept, mărfurile sint) cam 
puține, pentru că ele sint că
rate aici pe jos de la sute de 
kilometri prin savană.

Pentru ca locuitorii să nu 
ducă lipsă de mincare, M.P.L.A. 
a organizat la sate cooperative 
agricole. In fiecare dimineață, 
de la ora 5 și pină la începe
rea arșiței, locuitorii Kamikus- 
sei muncesc cu machetas și 
pluguri de lemn pe loturile co
mune. Bătrlnul satului împreu
nă cu învățătorul au calculat 
că anul trecut s-a depozitat in 
hambarul satului 1200 kg mei 
(massanga).

Pentru prima oară in viața 
lor, locuitorilor de aici li s-au 
făcut vaccinări. Secția de ocro
tire a sănătății a M.P.L.A. a 
început această campanie in 
toate regiunile Angolei elibe
rate. .Pe lingă vaccinările îm
potriva variolei, am fi vrut să 
începem și împotriva poliomie

Moscova

SEARÂ A PRIETENIEI 
SOVIETO-ROMÂNE

MOSCOVA 18 — Corespon
dentul Agerpres, Laiirențiu 
Duță, transmite : In cadrul ma
nifestărilor din U.R.S.S., con
sacrate semicentenarului Par
tidului Comunist Român, la 
Casa Centrală a Ziariștilor din 
Moscova a avut loc o scară a 
prieteniei sovieto-române, orga
nizată de Uniunea asociațiilor 
sovietice de prietenie și legă

Vizita delegației economice 
române în Italia

ROMA 18. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, tran
smite i In cadrul vizitei ofici
ale pe care o face în Italia, de
legația economică română, con
dusă de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, s-a întîlnit cu personali
tăți ale vieții economice și fi
nanciare italiene și cu condu
cerile unor ministere. După 
vizita făcută guvernatorului 
Băncii Italiei, Guido Carii, de
legația romană s-a întîlnit cu 
subsecretarul de stat la Mini
sterul Comerțului Exterior, 
Belci, și cu subsecretarul de 
stat la Ministerul • Afacerilor 
Externe, Mario Pedini cu care

Convorbirile dintre 
Alexei Kosîghin 

și Pierre Elliott Trudeau
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

La Moscova au început con
vorbirile dintre Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și Pi
erro Elliott Trudeau, primul 
ministru al Canadei, aflat în
tr-o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică.

Marți, guvernul sovietic a o- 
ferit un dejun în cinstea pre
mierului Trudeau. In cuvîntul 
rostit cu acest prilej, Alexei 
Kosîghin, abordînd problemele 
pregătirii conferinței general- 
europene, a apreciat că „at
mosfera generală de pe conti

Interviul președintelui 
Georges Pompidou 

acordat televiziunii britanice
LONDRA 18 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat tele
viziunii britanice, președinte
le Franței, Georges Pompidou, 
a declarat, între altele, că mo
dul cum interpretează Marea 
Britan ie relațiile sale viitoare 
cu țările Pieței comune, în ca
zul aderării la C.E.E., va con
stitui obiectul convorbirilor pe 
care le va avea, la Paris, la 
20 și 21 mai, cu premierul bri
tanic, Edward Heath.

Referindu-se la tratativele de 
Ia Bruxelles, șeful statului fran
cez a declarat că „Anglia va 
trebui să dovedească faptul că 
este într-adevăr europeană", 
dînd astfel expresie reticențe

Interviul premierului 
britanic Edward Heath 

acordat televiziunii franceze
PARIS 18 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, și-a exprimat 
speranța — într-un interviu 
acordat televiziunii franceze — 
că apropiatele sale convorbiri 
cu președintele Pompidou vor 
duce la o mai bună înțelegere 
a punctelor de vedere ale celor 
două părți privind aderarea 

litei — mi-a spus la Dar-Es- 
Salaam doctorul Eduardo San
tos, directorul secției sanitare 
— dar vaccinul poliomielitic 
nu poate fi conservat, nu avem 
această posibilitate".

KAMIKUSSA — pămînt 
angolez eliberat

Mijloacele și posibilitățile me
dicilor M.P.L.A. sint minime; 
surorile și felcerii, in majori
tatea lor, sint analfabeți; a- 
proape jumătate din angolezi 
nu știu să scrie și să citească. 
„Materialul de studiu pentru 
viitorul personal medical, hăr
țile anatomice lipsesc — adău
ga posomorit doctorul Santos. 

turi culturale cu țările străine, 
Asociația de prietenie sovieto- 
roinână și Consiliul Casei Cen
trale a ziariștilor sovietici.

La Casa Centrală a Ziariști
lor din Moscova a avut loc 
vernisajul unei expoziții de fo
tografii artistice, trimise «le 
Uniunea Ziariștilor din Româ
nia, care înfățișează aspecte 
din viața României contempo
rane.

a discutat aspecte ale posibi
lităților de dezvoltare, în con
tinuare, a schimburilor econo
mice și a cooperării tehnice și 
industriale dintre cele două 
țări.

La sediul grupului E.N.I. (So
cietatea Națională a Hidrocar
burilor), delegația română a a- 
nalizat, împreună cu Raffaelo 
Girotti, vicepreședintele socie
tății, relațiile existente cu în
treprinderi din România. S-a 
căzut de acord asupra măsuri
lor pe care trebuie să le între
prindă ambele părți pentru 
realizarea, în coo_perare, a di
ferite obiective industriale.

nent a devenit mai dătătoare 
de speranțe și mai favorabilă 
pentru schimbări esențiale spre 
mai bine". Premierul sovietic 
a subliniat că, în prezent, în 
Europa se acordă o mare aten
ție reducerii forțelor armate și 
înarmărilor, în unele țări pur- 
tîndu-se vii discuții privind, în 
special, posibilitatea reducerii 
forțelor străine.

In cuvîntul de răspuns, pre
mierul Trudeau a subliniat uti
litatea contactelor din ultimii 
ani dintre Canada și Uniunea 
Sovietică.

lor Parisului față de eventuali
tatea ca Marea Britan ie — 
pornind de la „Relațiile sale 
speciale" cu S.U.A. și cu țările 
Commonwealthului — să joace 
rolul unui „cal troian" în ca
drul Pieței comune. In context, 
președintele Franței a spus că 
Marea Britanie va trebui să 
accepte să-și procure majorita
tea importurilor din țările 
C.E.E., în cazul în care va a- 
dera la această organizație.

El a subliniat, totodată, că 
hotărîrile fiecăreia din țările 
Pieței comune nu vor trebui 
luate „sub influența sau presi
unea vreunei țări din afara E- 
uropei".

Marii Britanii la Piața comu
nă. După ce a relevat că po
zițiile Franței și Marii Britanii 
„au coincis foarte rar" în de
cursul secolelor, Heath a apre
ciat că tratativele de la Bruxe
lles dintre reprezentanții „celor 
șase“ și ai Marii Britanii „au 
început să progreseze, în mod 
satisfăcător".

Mulți dintre noi explicăm ele
mentele anatomice ale corpului 
omenesc ajutîndu-ne de păpuși 
de lemn sau figuri din argilă". 
Micile puncte sanitare ale 
M.P.L.A. sint foarte solicitate.

Cei 20 de bolnavi pe care i-am 
văzut la centrul din Kamikussa 
— femei cu copii goi in brațe 
și bătrini — stăteau la rind 
in fața unei mese la care o 
tinără soră medicală scria re
țete. După un paravan, un fel
cer acorda ajutor ambulatoriu. 
„Am sărit dintr-o dată peste

Vizita delegației de partid si guvernamentale 
a R. D. Germane lă Moscova

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că, la in
vitația C.C. al P.C.U.S. și a 
guvernului Uniunii Sovietice, 
marți a sosit la Moscova, în
tr-o vizită de prietenie, o de
legație dc partid și guverna
mentală a R. D. Germane, 
compusă din Erich Honecker.

CONFERINȚA DE PRESA
A MINISTRULUI DE EXTERNE LIBANEZI

PARIS 18 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei în capitala 
Franței, ministrul de externe 
libanez, Khalil Abou Hamad, 
a ținut o conferință de presă. 
După ce s-a referit la între
vederile pe care le-a avut 
cu șeful diplomației franceze, 
Maurice Schumann, ministrul 
libanez a declarat, după cum 
relatează agenția Reuter, că 
mai multe state arabe do
resc organizarea unei confe
rințe a țărilor mediteraneene, 
reuniune ce ar putea contri

LONDRA

Adunarea 
generală 

a Societății 
pentru 

înțelegere 
anglo- 

chineză
LONDRA 18 (Agerpres). 

— Agenția China Nouă a- 
nunță că la Londra a avut 
loc adunarea generală a So
cietății pentru înțelegere an- 
glo-chineză. Lucrările adună
rii au fost conduse de profe
sorul Joan Robinson, vicepre- I 
ședințe al Societății.

Cu prilejul adunării gene
rale a fost prezentat raportul 
comitetului de conducere al 
Societății în care, printre al
tele, se arată că înțelegerea 
și prietenia dintre popoarele 5 
englez și chinez se dezvolta I 
continuu. Tot mai mulți ce- I 
tățeni ai Angliei manifestă ' 
un interes constant pentru 
realizările poporului chinez 
și sînt conștienți că China 
construiește o societate mo
dernă. Acest lucru, se arată 
în raport, a determinat o creș
tere a numărului membrilor 
societății, în special în ulti
mele luni.

Adunarea generală a Soci
etății pentru înțelegere an- 
glo-chineză a adoptat o re
zoluție în care se exprimă 
felicitări poporului chinez 
pentru succesele obținute, 
„succese care au făcut ca un 
număr crescînd de țări să 
stabilească relații diplomati
ce cu R.P. Chineză". Rezolu
ția cere tuturor membrilor 
societății să nu precupețească 
nici un efort pentru a răs- 
pîndi informații care să ducă 
la o mai bună înțelegere a 
politicii și evenimentelor din 
R.P. Chineză, să acționeze 
pentru ca guvernul englez 
să voteze în favoarea lesta- 
bilirii drepturilor legitime a- 
le R.P. Chineze la Organiza
ția Națiunilor Unite.

In încheiere, membri ai u- 
nei delegații a Societății, care 
au făcut recent o vizită în 
R.P. Chineză, au prezentat 
informări în legătură cu a- 
ccasta.

citeva secole" — ne spune doc
torul Punza.

Membrii M.P.L.A. organizează 
pe țăranii din fiecare sat in 
așa-numitele „comitete de ac
țiune". Aceste comitete se o- 
cupă cu construirea de bunuri 
pentru școli, puncte medicale, 
înființează brigăzi agricole. In 
fruntea comitetului se află a- 
deseori șeful tradițional al tri
bului („sobas") care acum se a- 
lege pe o perioadă de patru 
ani.

Grupurile înarmate de „apă
rare cetățenească" ii ajută pe 
bătrlnii satului să-și îndepli
nească îndatoririle. In momen
tul ci nd in sat au sosit deta
șamentele de luptători ai 
M.P.L.A., șeful „comitetului da 
acțiune" și membrii „grupului 
de apărare cetățenească" i-au 
condus pină la așezarea vecină, 
le-au arătat drumul prin sa
vană.

In prezent, în Angola sint 
incartiruiți aproximativ 70 000 
soldați portughezi; armata de 
eliberare este inferioară lor, nu 

prim-secretar ol C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.S.U.G . 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Kurt Hager, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G., 
și Horst Sindermann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri.

bui la aplicarea unei solu
ții politice în conflictul din 
Orientul Apropiat, precum și 
la depășirea dificultăților po
litice și economice din zonă. 
La această conferință, a spus 
Khalil Abou Hamad, ar pu
tea să participe șl Israelul. 
„Israelul și țările arabe, a 
relevat ministrul de externe 
libanez, stau alături la O.N.U. 
și, deși ar putea fi oarecum 
prematur să-i vedem pe arabi 
și pe israelieni alături la o

Declarația-program
a guvernului sirian

DAMASC 18 (Agerpres). - 
Premierul sirian Abdel Rah
man Khleifawi, care a format 
ia 4 aprilie noul guvern al ță
rii a prezentat în fața Consiliu
lui Poporului declarația-pro- 
gram a cabinetului său. El a 
arătat că întărirea unității na
ționale constituie obiectivul de 
bază al actualei echipe minis
teriale. Guvernul va acorda un 
rol mai consistent organizațiilor 
populare în înfăptuirea politicii 
sale și va asigura un control 
popular asupra organismelor de 
stat, menționează declarația. 
Sînt prevăzute reforme în sec
toarele învățămîntului supe
rior, informațiilor, administra

Cairo

Anwar Sadat a format 
un secretariat general 
provizoriu al Uniunii 

Socialiste Arabe
CAIRO 18 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N., anunță câ șeful 
statului egiptean, Anwar Sadat, 
președinte al Uniunii Socialis
te Arabe, a format un secreta
riat general provizoriu al U.S.A, 
din care fac parte nouă per
soane. Potrivit agenției. în 
funcția de președinte al Secre
tariatului general provizoriu a 
fost numit Aziz Sidky, vicepre- 
mier pentru producție și minis
tru al industriei, petrolului și 
bogățiilor minerale, iar Moha
med El Dakroury — secretar 
general.

Secretariatul general provi
zoriu își va exercita prerogati
vele pină la convocarea unui

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 18 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile 
de presă, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud și-au inten
sificat. în ultimele 48 de ore, 
acțiunile ofensive împotriva 
trupelor americano-saigoneze 
din zona văii A Shau. Sub a- 
coperîrea unui foc de mortiere, 
patrioții au atacat prin sur
prindere trupele da infanterie 
saigoneze care se instalaseră la 
12 kilometri est de localitatea 
Luoi, provocînd inamicului pier
deri în oameni și material de 
luptă. Alte ciocniri au avut loc 
în provincia Quang Tri, la II 
km nord-vest de Cam Lo, în
tr-o regiune recent bombarda
tă de avioane americane „B-52‘‘.

numai numeric, dar și ca echi
pament. De pildă, din 30 de 
luptători ciți se aflau in Ka
mikussa, 20 erau desculți. In 
loc de uniformă purtau o pe
reche de pantaloni și o cămașă 
zdrențuită; păturile și saltelele 
pneumatice nu erau suficiente. 
In prima noapte a sosirii mele 
am văzut un grup de partizani 
care dormea in ploaie; le lip
seau pină și corturile.

Detașamentele M.P.L.A. nu 
dispun de mijloace de apărare 
antiaeriană și aici la Kamikussa 
mi-am dat seama cit sînt ele 
de necesare. Cu toate acestea, 
luptătorii sint convinși că vic
toria va fi de partea lor. „Pen
tru că vremea colonialismului a 
trecut" — ne spune Quito, unul 
dintre partizani.

Luptătorii cu care am stat de 
vorbă sint de părere că solda- 
ții portughezi au obosit să lup
te. „Ei nu știu pentru ce luptă 
— ne-a spus Chipenda condu
cătorul grupului de partizani. 
Nu mai au încredere nici în ei".

.. _ (după „Dor Spiegel")

Pe aeroportul Vnukovo, oas
peții au fost întîmpinațl de 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, și de alte persoane oficiale 
sovietice.

conferința mediteraneeană, i- 
deea în sine poate fi realiza
bilă".

Pe de altă parte, continuă 
agenția Reuter, Hamad a pre
cizat că redeschiderea Cana
lului de Suez ar putea du
ce la realizarea unei destin
deri în Orientul Apropiat. 
„Dar o asemenea măsură tre
buie să constituie o parte a 
soluționării generale a con
flictului israeliano-arab“, a 
adăugat Abou Hamad.

ției și in domeniul fiscalității.
Abordînd unele probleme ex

terne, Abdel Rahman Khleifa
wi a evocat acordul de la Ben
ghazi pentru crearea Federației 
Republicilor Arabe, menționîad 
că guvernul său na va precu
peți nici un efort pentru reali
zarea acestuia. Totodată, premi
erul sirian a reafirmat spriji
nul țării sale pentru drepturile 
poporului palestinian și pentru 
acțiunea fedainiior.

In legătură cu conflictul din 
Orientul Apropiat, Kheleifawi 
a arătat că Siria respinge orice 
soluție care nu ar garanta re
cuperarea totală a teritoriului 
său ocupat de către Israel.

nou Congres al Uniunii Soci
aliste Arabe.

Din secretariatul general pro
vizoriu mai fac parte Hafez 
Ghanem, ministrul educației și 
cercetării științifice, Abdel 
Salam el Zayyat, ministru de 
stat pentru problemele Adună
rii Naționale, Fathallah el 
Khatib, ministru pentru proble
mele sociale, Ahmed Ka
mal Abul el Magd, pro
fesor de drept Constituțio
nal. Salah Gharib, membru al 
Comitetului Central al U.S.A., 
Mohamed Abdel Hakim Moussa, 
membru al Adunării Naționale, 
și Fouad Morsy, președintele 
Consiliului de Administrație al 
Băncii industriale.

De asemenea, patrioții au supus 
unui bombardament cu obuze 
pozițiile trupelor saig>neze si
tuate în provincia Chung Thien, 
din delta Mekongulul, Ia 170 
kilometri sud-vest de Saigon.

Presa maghiară
despre relațiile dintre

Ungaria și Franța

1 
i

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— Presa din R.P. Ungară a 
publicat, în ultimul timp, ar
ticole referitoare la evoluția 
relațiilor economice dintre 
Ungaria și Franța, la pers
pectivele acestora. Cotidianul 
budapeștan „Magyar Nemzet" 
scrie că, în urma vizitei pre
mierului Jeno Fock la Paris, 
în 1968, volumul schimburilor 
comerciale dintre Franța și 
Ungaria a sporit cu două tre
imi, dar importurile maghia
re au crescut într-un ritm 
mult mai accelerat decît ex
porturile. Săptămînalul de po
litică economică „Figyelo" 
precizează că, între anii 1968 
și 1970, valoarea schimburi
lor franco-ungare a sporit de 
la 640,4 milioane forinți de
vize la 911,6 milioane. Dar, 
adaugă „Figyelo", în timp 
ce importurile Ungariei din 
Franța au progresat de la 
390,6 la 596,5 milioane forinți 
devize, exporturile nu au 
crescut decît de la 249,8 la 
315,1 milioane. Deficitul păr
ții ungare, care a fost de 
140,8 milioane forinți în 1968, 
s-a ridicat la 281,4 milioane 
în 1970. Acumularea acestui 
„Deficit cronic" reflectă o

După răpirea 
consulului 
israelian 

la Istanbul
ANKARA 18 (Agerpres). 

— Guvernul turc o dat pu
blicității o proclamație, citi
tă la posturile de radio de 
Sădi Kocas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, in 
care se cere punerea imedia 
tă in libertate a consulului 
general israelian la Istanbul, 
Ephraim Elroin, răpit luni dc 
persoane necunoscute. Potri
vit proclamației .orice intîr- 
ziere din partea răpitorilor 
in executarea acestui ordin 
va provoca arestarea ime
diată a oricărei persoane care 
are, mai mult sau mai puțin 
o legătură cu răpitorii, chiar 
dacă aceste persoane se a- 
flau în afara zonei de apli
care a stării de urgență*

Guvernul turc a anunțat, 
de asemenea, că va prezen
ta Parlamentului un proiect 
de lege care instituie pedeap
sa capitală pentru autorii de 
răpiri cu caracter politic și 
pentru complicii lor Sădi 
Kocas a anunțat că răpitorii 
consulului general israelian au 
amenințat că acesta va fi 
împușcat dacă autoritățile nu 
vor elibera pină joi la ora 
17,00 (ora locală), un număr 
de deținuți politici.

0 declarație 
a ministrului 

afacerilor 
externe 

al Turciei
ANKARA 18 (Agerpres). 

— Guvernul turc dorește ca 
țările implicate în conflictul 
arabo-israelian să abandone
ze pozițiile lor rigide și să 
adopte o atitudine mai con
ciliantă — a declarat luni 
ministrul turc al afacerilor 
externe, Osman Olcay, la un 
dejun cu reprezentanții pre
sei diplomatice din Ankara.

După ce a subliniat că 
„comportamentul președinte
lui R.A.U. ar trebui să ser
vească drept exemplu în a- 
ceastă privință11, șeful diplo
mației turce a subliniat că 
țara sa „va continua să con
tribuie la eforturile ce tind 
în prezent să se ajungă la a 
reglementare progresivă a 
conflictului din Orientul A- 
propiat".

Abordînd apoi problema u- 
nei eventuale recunoașteri 
diplomatice a Republicii 
Populare Chineze de către 
guvernul de la Ankara, Os
man Olcay a calificat ca 
„foarte pozitiv'4 cursul actua
lelor convorbiri de la Paris, 
dintre ambasadorii Turciei 
și R.P. Chineze.

ne- 
revista. 
ungare

„Orientare de dezvoltare 
favorabilă", serie
Structura livrărilor __
către Franța continuă să fie 
dominată de produsele agro- 
alimentare care, în 1970, au 
reprezentat peste 53 la sută 
din totalitatea exporturilor. 
Pe de altă parte, publicația 
menționează că normativele 
Pieței comune privind impor
turile agricole, tarifele va
male mobile, diferite de iu 
o săptămînă la alta, ufectea- 
ză în prezent o cincime din 
exportul ungar către Franța. 
De aceea, publicația se pro
nunță pentru transformarea 
structurii exportului ungr. 
avertizînd, însă, că modifică
rile structurale dorite „nu 
pot fi concepute decît trep
tat și într-o perioadă iela- 
tiv îndelungată". Un factor 
de mare importanță pentru o 
asemenea transformare poate 
și trebuie să fie cooperarea 
în industrie. De altfel, scrie 
„Figyelo", sub acest 
nu există dificultăți, 
cît ambele părți consideră că 
șansele cooperării dintre fir
mele și instituțiile lor sînt 
favorabile și promițătoare.
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