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In ziua dc 31 august 1971 a 

avut loc ședința Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi 
ai unor instituții centrale.

In cadrul ședinței au fost 
examinate și aprobate propu

nerile privind îmbunătățirea 
activității Academiei de invuță- 
mînt social-politic „Ștrtan 
Gheorghiu" ; lărgirea și re >r.-.a- 
nizarca școlilor interjude(ene 
pentru pregătirea activiștilor 
de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești, precum și 
propunerile de organizare a In
stitutului pentru pregătirea ca

drelor de conducere din econo
mie și administrația de stat.

t mnitetul Executiv al C.C, al 
P.C.R. a mai adoptat hotăriri 
ci privire la executarea unor 
lucrări de investiții, modifica
rea Decretului pentru organi
zarea și funcționarea Băncii de 
Investiții, precum și cu privire 
la alte probleme curente.
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In abatajele Exploatării miniere din Lonca, ultimele 
zile ale lunii august au constituit o perioadă de intensificare 
a eforturilor pentru înregistrarea unor noi succese în bă
tălia din adincuri cu duritatea rocii. Ca de atitea ori în
vingători au ieșit minerii, grație priceperii și dăruirii lor, 
a modernelor utilaje de care dispun. Mărturie a acestei 
victorii ce se înscrie cu litere de-o șchioapă in cartea de 
aur a colectivului minei lonene, stau și cele PESTE O MIE 
DE TONE DE CĂRBUNE extrase peste plan in luna ce 
s-a încheiat.

Intre minerii de la Lonea s-a lansat o veritabilă între
cere între sectoare Desigur, obiectul de concurs îl consti
tuie tonele de cărbune extras peste plan. La finele lui 
august pe poziții fruntașe se situează colectivele de munci
tori. ingineri și tehnicieni din sectoarele de producție V 
(cu 1 500 tone peste plan), III (depășiri de peste 1 100 tone) 
și I.

Ortacii lui LUDOVIC REPAȘ, GHEORGHE HAGIU și 
CONSTANTIN CHIȚOIU au fost aceia care și-au pus sem
nătura asupra bunelor realizări din abatajele cameră ale 
sectorului III, în timp ce frontaliștii din brigăzile conduse 
de IOAN COJOCARU și TEOFIL HALICIU și-au adus 
un aport substanțial la stabilirea " .............................
exploatare a sectorului V.

Centrala cărbunelui Petroșani 
manentă față de această unitate 
bazin, aflată în plin proces de revitalizare. Pînă mai ieri 
o mină „muzeu", după cum mulți o considerau, mina Lonca

(Continuare in pag.

Omul din faia mea are 
de ani. Imbracat in hainele 
saie specifice de momirlan s-a 
așezat pe patul tare, improvi
zat pe niște stilpi de mestea
căn, a răsuflat 
adine ca Cupă 
apoi și-a 
fluierul.
Brindău, 
de frumusețe.

- Nu ți-e urit aici la stină 
baci Pătrule ? il întreb eu.

- Cum să-mi fie I Nu mi-a 
fost urit 25 de ani sub pămint 
dapoi aici lingă lună și stele, 
lingă iarbă și flori și lingă 
vitele mele I Fost-ați in mină la 
Lonea ?
- Ba._
— Ei, domnișorule, eu am 

fost acolo șef de grupă la îna
intare in piatră și betonare. 
18 ani am fost șef de grupă. 
Auzi dumneata ce frumos sună : 
„înaintare în piatră0. Așa de 
parcă iți vine să-ți sufleci mii- 
nile și să te apuci ele treabă. 
Acu iacă-s cioban, un fel de

Pregătirea
scos 

Așa e 
iubitor

de citeva ou 
drum lung, 

de la șerpar 
bătrinul Patru 
de munte și
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șef de grupă la „inamtarea in 
lapte și brinză“... Da nici asta 
nu-i rău... Numai că de mină 
tot mi-e dor... Cum stau io sara 
lingă foc așteptind să fiarbă 
balmoșu, cint din fluieră și mă 
gindesc la ortacii mei cu care 
am înfruntat muntele atiția 
ani. Ortaci buni și vinjoși : 
Marcu Mirci, Pătru Pavel a Iu 
Mindrucă și alții care acum 
tot pensionari is ca și mine.

Și baci Pătru iși deapănă 
amintirile, iar la rugămintea 
noastră ne zice citeva „ciobă
nești" din fluiera lui de care 
nu s-a despărțit de 14 ani. 
Baci Pătru e vînjos ca bradul 

și sănătos ca pădurea. Și a 
fost dornic de copii. Are un 
băiat și cinci fet*. trei gineri 
ș- patru nepoți, li paie rău că 
n-a avut mai mulți flăcăi, să-i 
facă mineri vestiți, da ce să 
faci... Se mulțumește cu gine
rii, care-s copii ca și copiii lui 
și-s mineri pricepuți. Doi din
tre ei, ca utecișrii Viorel Cic 
și Dumitru Rus lucrează chiar 
la Lonea unde a lucrat și bă- 
trinul.

— La ce 'e gindeșt; moșule ? 
îl iscodesc eu văzindu-l cu 
ochii pironiți la flăcările din 
fața lui

- Mă gindesc la multe... La 
toți pruncii le-am făcut casă. 
Case faine. Asta, ultima casă 
care am făcut-o e drept 
încă nefeștită, da-i mare, 
unșpe metri pa opt, i-o dau 
Verginicăi, fata mea cea ma; 
mică, li in vorbă cu un “*•" 
citor de-aici de la baraj ți imi 
place de el. Acuș, să mărită. 
După aceia is mulțumit. Am să 
stau la stină la aer curat și la 
lapte dulce pînă mor. Și baci 
Pătru Brindău, pune iar_ fluiera 
la gură și iși astimpără alea
nul cu o doină din bătrini. Și 
undeva in sufletul său imagi
nea minei în care și-a petre
cut viața nu-l lasă liniștit, il 
cheamă spre ea. Dar bătrinul 
nu se mai duce... Știe că ccolo 
e nevoie de brațe tinere, și 
tare-i pare rău că rupul său 
nu mai e tinăr... Sufletul insă 
da I

că-i 
Are

i mai 
mun-

Rusalia MURE5ANU

tehnico-productivă
In construirea' societății socia

liste multilateral dezvoltate, ța
ra noastră a înregistrat succese 
de importanță istorică, aducîn- 
du-și o contribuție amplă, u- 
r.anim recunoscută, la îmbogă
țirea patrimoniului valorilor 
materiale și spirituale ale lu
mii. Chezășia acestor izbînzi, 
succesele obținute pe toate pla
nurile de edificare a României 
socialiste, se bazează pe..parti
ciparea conștientă a poporului 
la făurirea propriului său des
tin, în aplicarea neabătută a 
principiilor călăuzitoare ale po
liticii Partidului Comunist Ro
mân, a ideilor regeneratoare ale 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la formarea omului multi
lateral dezvoltat, a omului con
structor al socialismului și co
munismului.

Școala românească de . toate 
gradele găsește în acest prin
cipiu fundamentul desfășurării 
activității sale pe toate planu
rile și la toate nivelurile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se la rolul școlii în 
etapa actuală, spunea : „Noi tre
buie să avem o școală care 
să educe tineretul nostru in 
spiritul muncii, să-l învețe să 
muncească in orice domeniu de 
activitate, pentru că orice mun
că folositoare societății este o 
muncă de onoare : în acest 
spirit trebuie să formeze școala 
noastră tineretul. Toți elevii 
trebuie să lucreze în producție. 
Numai așa vom avea o școală 
care să contribuie cu adevărat 
la formarea tinerei generații 
pentru societatea socialistă și 
comunistă".

In contextul acestor prețioase 
îndrumări, școlile din munici
piul Petroșani, încă din anul 
trecut de învățămînt, au înce
put să se adapteze acestor ce
rințe, oferind primele experien
țe, primele rezultate cu ocazia 
expozițiilor școlare, municipale 
și județene.

Anul școlar 1971—1972 pre-

elevilor
Ș'

importanța
atelierelor

școală
potrivit recen- 
secretariatului 

care stabilește 
funcționare a 

precum și în-

supune insă — 
tei hotăriri a 
C.C. al P.C.R., 
modalitatea de 
actualelor școli, 
datoririle întreprinderilor și or
ganelor de partid și de stat în 
sprijinirea școlilor pentru ame
najarea, construirea și dotarea 
atelierului școlar — o perfec
ționare structurală în instrucția 
practică a elevilor. Pregătirea 
tehnico-productivă — obiect 
distinct in programa de învă
țămînt — trebuie să materia
lizeze dezideratul esențial în 
sensul ca, pînă la sfîrșilul stu
diilor, fiecare elev să-și însu
șească o meserie. Pentru aceasta 
toate liceele și școlile de cul
tură generală, vor avea ateliere 
școlare proprii, dotate cu apa
ratură adecvată.

In întîmpinarea realizării a- 
cestei cerințe, Comitetul muni
cipal de partid a stabilit sar
cini concrete ce revin întreprin
derilor industriale, de construc
ții, de transporturi, industrie lo
cală, cooperația meșteșugăreas

că și consiliilor locale, care în 
viitor vor patrona școli, urmînd 
a le ajuta în: construirea și 
amenajarea atelierului școală, 
la care se vor folosi spațiile 
existente în incinta școlii res
pective (clădiri anexe, subsoluri, 
săli de olasă) sap unele Con
strucții care pot fi amenajate 
în acest scop și se află în ime
diata apropiere a instituțiilor 
de învățămînt. La liceele care 
nu dispun de spații proprii se 
vor construi hale simple, de 
dimensiuni reduse, prin muncă 
voluntară, cu concursul mate
rial și tehnic al unităților eco
nomice și participarea nemijlo
cită a cadrelor didactice, a ele
vilor și părinților.

Unitățile care patronează a- 
ceste ateliere-.școală trebuie să 
se ocupe de dotarea lor cu uti
laje, scule, aparate, alte unelte 
dc muncă, din cele care urmea
ză a fi casate sau constituie 
stocuri supranormative, cît și 
cu materii prime și materiale 
pentru aotivitatea elevilor, pro
venite în principal din deșeuri.

De asemenea, le revine sar
cina asigurării îndrumării pre
gătirii tehnico-productive a e- 
levilor prin folosirea — după 
orele de program — a unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni, in
gineri și alte cadre de specia
litate din unitățile respective. 
La pregătirea tehnico-producti
vă a elevilor conducerile șco
lilor sînt obligate să antre
neze părinții care lucrează în 
specialitatea profilului atelieru
lui, precum și studenții care 
pot asigura o îndrumare com
petentă tinerilor elevi în însu
șirea și perfecționarea unor de
prinderi profesionale, în cunoaș
terea și mînuirea utilajelor 
aparaturii.

întreprinderile industriale

jl

și

Prof, Petru MARCU 
activist al Comitetului municipal 

de partid

(Continuare in pag. a 3-a)

RITMUL

manifestă o grijă per- 
economică fruntașă din

co- 
sta-
po-

cu, ministrul afacerilor exter
ne.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit marți după-amiază, pe 
Ibrahim- Helmi Abdel-Rahman,

in fruntea ierarhiei pe

Excursie
0 OPTICA STRANIE

Comuna Cimpu lui Neag 
este una dintre porțile de in
trare în masivul muntos Re
tezat. Nostalgia priveliștilor 
montane, a farmecului ce îm
bată ochiul și mintea atitor 
drumeți temerari, reînvie la 
simpla-i prbnunțare a nume
lui. In acest anotimp, priel
nic excursiilor, prin localita
tea cu nume de haiduc se 
scurge un șuvoi neîntrerupt 
de turiști. E o liniște adincă 
la Cimpu lui Neag, fulgerată 
doar de zgomotul puternice-

directorul executiv al Oi 
ției Națiunilor Unite 
dezvoltarea industrială.

A participat Corncliu Măr

Marți s-au încheiat la Sinaia 
lucrările celei de-a 21-a Confe
rințe internaționale Pugwash, la 
care au participat peste 100 de 
oameni de știință — savanți 
de renume mondial, specialiști 
și experți, reprezentanți ai unor 
universități și asociații științi
fice — din 32 dc țări ale lumii, 
tn ședința plenară finală, care.

a fost prezidată de prof. IT. 
Alfven, laureat al Premiului 
Nobel, președinte de onoare al 
Pugwash, au fost prezentate și 
discutate concluziile celor cinci 
grupe de lucru ale Conferinței, 
constituite pe problemele secu
rității europene, dezarmăi 
surilor internaționale 
prevenirea și lichid.

telor locale, îmbunătățirea 
laborării și cooperării între 
te și combaterea efectelor 
luărij mediului ambiant.

In cursul după-a m iezii, 
desfășurat ședința Comitetului 
Permanent al Pugwash, care a 
aprobat documentul final al 
conferinței.

La mașina puțului de extrac
ție cu schip de la mina Dilja.

Fotoni. LEONARD

1 august șt executam trans
formări mari. La începutul a- 
nului școlar vor fi 7 săli de 
clasă, o instalație electrică 
nouă, la care se adaugă zu
grăvirea și parchet area.

— Ciți oameni aveți și cum 
vă organizați munca ?

— In echipă sînt 13 oa
meni — zidari, dulgheri, zu
gravi, electricieni. Pentru că 
lucrarea e de primă urgen
ță ea trebuie efectuată in 
ritm alert și respectind cali
tatea. Am mai executat re

MUNCII
parații, dar nu da^ această 
amploare, la școlile din Fi- 
rizoni și Buta, la căminul 
cultural de aici, la școlile din 
Uricani. Dorim să terminăm 
pînă în 10 septembrie și toți 
muncitorii au înțeles : deschi
derea anului de învățămînt 
trebuie să găsească școala 
pregătită. Tocmai de aceea 
lucrăm de dimineața pînă sea
ra târziu. Sîntem organizați 
după principiul policalifică
rii.1 zidarii (Alexandru Pati- 
lineț, Ana Pașca), după ter
minarea lucrărilor lor, se a- 
pucă de zugrăvit și așa mai 
departe. Trebuie să mai pre
cizez că toate materialele pro
vin din resurse locale și din 
buna gospodărire a muncii 
noastre.

Acest gen de lucrări, con
strucțiile, sînt greu de apre
ciat fragmentar. Sint lucrări 
colective, intr-un tot unitar 
se află cuprinsă munca a 
zeci de oameni. La Cimpu lui 
Neag am cunoscut zidari, dul- 

Cutoși,

lor „belazuri" care transportă 
piatră la barajul de la Valea 
de Pești. Echivalentul ritmi
cității muncii se află în iure
șul acestor mașini care stră
bat bătrina așezare, impri- 
mindu-i un nou puls de. viață.

Prin fața școlii privirile 
ne-au fost reținute de o sche
lă și cițiva lucrători care-și 
transmiteau cărămizi cu miș
cări precise, prin aruncare. 
Semne indubitabile că școala 
din Cimpu lui Neag e într-o 
transformare de structură. In 
astfel de împrejurări am in- 
tilnit muncitori de la secto
rul I.G.L. Uricani, angajați 
să transforme școala după 
necesitățile stringente ale pro
cesului de învățămînt de aici.

Aflat cinci la un punct de 
lucru, cînd la altul, dind aici 
un sfat, dincolo ajutind cu 
mina sau cu un îndemn — 
în aceste ipostaze l-am ur
mărit o vreme pe șeful sec
torului, Iosif Lucacs, care 
ne-a furnizat amănunte des
pre ceea ce însemnează mun- ^ierL zugravii Ion 
ca lor acum, în sezonul de j SPăTARU
virf;

— Am început lucrarea la (Continuare în pag. a 3-a)

în Capitală 
la meciul
de fotbal

Cehoslovacia
Cu prilejul meciului interna

țional dc fotbal între echipele 
naționale ale României și Ce
hoslovaciei, care se va disputa 
la 11 noiembrie în București — 
biroul de turism pentru tineret 
al Comitetului municipal 
U.T.C. Petroșani organizează o 
excursie de două zile in capi
tala țării noastre. Costul ex
cursiei este de 115 lei per
soană. Plecarea va avea loc in 
ziua de 10 noiembrie cu trenul 
din gara Petroșani, iar întoar
cerea in ziua de 11 noiembrie. 
In programul excursiei sînt 
cuprinse printre alte activități : 
vizitarea Muzeului de istorie 
a partidului, a mișcării mun
citorești și revoluționare din 
România, precum și alte obiec
tive social-culturale din Capi
tală.

La agapa de duminică du- 
pă-amiază amicii iși dispu
tau erudiția in ale meseriei. 
Au absolvit de cițiva ani în
vățământul superior, citesc 
mult din domeniile care îi 
interesează, toate acestea, 
luate la un 
cursiuni competente 
mai intortochiate 
profesiei pentru 
pregătit cu at it a 
două cafele s-a 
termeni „academici", despre 
tehnica informațională, despre 
computerizare, ergonomie, 
marketing și chiar despre ul
timele noutăți in materie de 
industrie, desigur. S-a vorbit 
concret despre neajunsuri fla
grante de la locurile de mun
că unde ei activează, au fost 
etichetate și argumentate, tot 
științific, procedeele de mun
că, greșite, din cadrul ace
lorași sectoare de activitate, 
subliniindu-se faptul că din 
cauza necunoașterii se pierd 
nenumărate tone de produc
ție prețioasă. Unul dintre ei 
a și așternut la repezeală, 
pe un colț de șervețel, o e- 
cuație din care reieșea, clar

toate
loc, facilitind in- 

in cele 
unghere ale 

care s-au 
trudă. Intre 
discutat, in

ca lumina zilei, că o mașină, 
care a costat valută conside
rabilă, nu este . folosită la 
reala-i capacitate și că el are 
conturat in minte un proce
deu care ar fi in stare să du-

bleze, chiar să tripleze, ran
damentul utilajului respectiv.

Discuțiilor le-au urmat so
luții concrete, soluțiilor, de
cretarea de decizii precise cu 
adrese exacte de aplicabilitate 
demons! rîndu-se in continua
re, că n u e nevoie decit de 
un efort minim și treburile 
ar putea să urmeze un făgaș 
încă mai bun, mai corespun
zător din punct de vedere

tehnic, deci și economic.
In clipa aceea a intervenit 

cineva din colțul mesei care 
pînă atunci urmărise cu mare 
atenție firul discuțiilor. Un 
specialist ca și ceilalți cu 
deosebire că pe fruntea-i ri
dicată timpul săpase brazde 
adinei.

■j- Dar de ce n-ați aplicat, 
fraților, în acești ani nici 
una din soluțiile pe care le-ați 
expus atit de frumos, cu 
competență care mă impre
sionează ? Știut este, doar, că 
teoria care nu și-a găsit apli
cabilitatea practică nu are 
sorți de izbîndă.

— Bine, bine, dar lichida
rea acestor neajunsuri nu-i de 
competența noastră — sosi 
prompt replica unanimă. Noi 
așteptăm și sîntem gata să 
aplicăm soluțiile elaborate de 
cei de la centrală, doar de aia 
ne sint ierarhic superiori.

Interesantă optică, ce să 
mai zicem, chiar și așa tre
cută prin prisma exigentă a 
științei conducerii și dezvol
tată intr-un cadru al it de 
dezinvolt.

T. KARPATIAN
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CADRAN ECONOMIC_____CADRAN
Un imperativ al activității exploatărilor miniere

Consumul de material
lemnos cît mai redus !

In cadrul efortului general 
ridicare a eficienței econo- 

■?:ce a întreprinderilor ndus- 
tre: nras'.re s .'ci al iste, reduce
rea cheii fel:.’or noastre mate
riale se înscrie ca un cb.-.-.'iv 
important. Mai pregnant deeit 
ta perioadele anterioare in ac
tualul cincinal, o atenție deo
sebită se acordă problemei in
ducerii consumului de materii 
prime și materiale, în care scop 
6-a elaborat un b-sgat program 
de acțiuni menite să .caducă 
la găsirea și aplicarea de noi 
si ’ acest sens

O pondere însemn :tă. în to-

Lemn de mină
Cherestea rășinoasă

Aieastă reducere a consumu- 
lemnos s-a rea

lizat, în princip.-.!, pe seama 
îmbunătățirii metodelor dc ex- 
pkotare prir. extinderea aixva- 
•ieîcr cu front lung. Ir. -peciei 
Ic stratul principal. precum și 
tz extinderii cedeului dc sus
ținere cu stîlpi hidraui •.! și 
jjFÎnz; ir. consolă a acestor c- 
bataje.

Eficacitatea măsurilor apli- 
»ai< este ilustrată și de faptul 
eă, in timp ce la abatajele ca
meră din stratul 3 se consumă 
3ft.< mc de lemn și 10,15 mc 
de cherestea pe 1 000 tone de 
> reducție. U. abatajele fronta
le orizontale se realizează con
sumuri specifice de 9-99 mc 
țewn și respectiv 3.0 mc de 
tîw’restea/l 000 t. în medie, pe 
bazin. Cu toate acestea chior 
i-i cadrul aceleiași metode âe 
exploatare, se înregistrează 
varia'!’, uneori destul de mari, 
de consum Ia lemnul de mină 
•r cherestea intre unități, care 
reflectă. în primul rind. preo- 
• u pa rea colectivelor pentru a- 
pBcarea cu strictețe a progra- 
muhjr de măsuri stabilit, urmă
rirea judicioasă a consumului 
de material pe sector, realiza
rea unui tavan metalic elastic 
corespunzător etc. Rezultate 
«-au ohtinut în acest sene, la 
exnhiatârile miniere din Ani- 

Petriia. Dîlja. Vulcan. 
«H»dp se constată o reducere 
«ontinuă a consumului de mar 
■ferial lemnos. în timp ce la 
minde Lupeni. Uri Bă-’ ă- 

s-au înregistrat unele de- 
fățiri ale normei de cor.sum 
ta trimestrele II și III.

Planul cincinal prevede-, pen
tru anii 1972—1975. sarcini

Aspect de muncă dintr-o hală a „Viscozei".

Foto i N. GHENA

URMĂRIRE CONTINUA, 
AUTOMATA

Din Literatura de specialitate, 
s-a constatat existența unor a- 
parate pe bază de izotop; ra- 
dxiuctivi care servesc la urmă
rirea continuă și automata a 
cenuși: cărbunilor cocsificabili. 
Aparatele în cauză permit con- 
volarea unei cantități mari de 
țirobe. datorită, faptului că 
..’.impui mort" între două măsu
rători este de numai un minut, 
tind se elimină o probă și se 
colectează o alta. Aceste apa- 
rate — puse în legătură, cu 
un computer — fac posibilă 
dirijarea producției respective 
ir. silozuri separate, in cazul 
criterii sau al scăderii cenușii 

riale la unitățile noastre mini
ere, o deține materialul lem
nos folosit la susținerea lucră
rilor miniere subterane și care 
se cifrează la cea. 20 la sută.

Mergînd pe hma traducerii 
in viață a sarcinilor trasate de 
cei de-al X-lea Congres al 
P.C.R.. de valorificare superi
oară a resurselor materiale ale 
țării, in ultim:’ ani s-au între
prins ample ce.-e’âri și utiuni 
a căror aplicare a cor dus la 
realizarea unei dinamici des
crescătoare a consumului spe
cific de ma'eriri lemr.is și 
care, la nivelul Văii Jiui.ii, se 
prezintă astfel i

1965_________ 1970_________ 1971
100 75,5 73.5
100 74,0 67.2

mobilizatoare în ceea ce pri
vește normele de consum 'a 
materialul lemnos. prin redu
cerea acestora în cote anuale 
de 8.5—10.6 Ia sută la lemnul 
de mină și de 5 la sută, in me
die, pentru cherestea de ruși
noase.

încadrarea în aceste norme, 
ca și pentru anul în curs, im
pune atenție și efort din partea 
colectivelor de la unități și de 
la Centrală pentru găsirea și 
aplicarea tuturor mijloace’or 
posibile de reducere a consu
mului de materia] lemnos. Pe 
această linie, accentul trebuie 
pus, în primul rind. pe folosi
rea rațională și cu maximum 
de eficiență a dotării existente 
in cadrul fiecărei unități cu 
utilaje și materiale de înlocui
re a lemnului de susținere. 
In afară de aceste preocupări 
susținute se cer evidențiate 
in direcțiile :

+ creșterii gradului de uti
lizare a echipamentului de sus
ținere metalică in abataje, în
treținerii și reparării cores
punzătoare a acestuia ;

+ extinderii bandajării cu 
plasă și panouri metalice din 
tablă striată a lucrărilor mini
ere pentru care unitățile dispun 
de cantități suficiente de pla
să ;

+ îmbunătățirii permanente 
a calității tavanului metalic e- 
lastic. prin aplicarea elemente
lor de rezistență ;

înlocuirii materialului 
lemnos la susținerea suplimen
tară pe linia de prăbușire :

+ punerii în practică a mă
surilor stabilite privind arma
rea metalică a capelelor de a- 
balaj. a intersecțiilor la aba- 

medii dincolo de o anumită 
limită. Cu ajutorul unor ase
menea aparate — avînd pro
bele de cenușă din minut in 
minut — se poate acționa asu
pra reglării fluxului spălării 
iar. în scopul recepției calita
tive. există siguranța că in si
loz se va introduce cărbune cu 
o cenușă cu variații foarte 
mici în jurul mediei dările.

Pentru utilizarea unor apara
te dc acest gen in prepararea 
cărbunelui special pentru cocs 
și semi cocs la prepara'.ii’e din 
Valea Jiului, un studiu întoc
mit de către specialiști ai ser
viciului C.T.C_ din Centrală 

tajele frontale, a preabatajelor 
de atac ;

♦ găsirii unor soluții pentru 
înlocuirea totală a lemnului de 
mină din tehnologia lucrărilor, 
ații la proiectare cit și la exe
cutarea lucrărilor miniere de 
deschidere.

In acest sens, in lumina noi
lor sarcini ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, 
membrilor de partid și tuturor 
oamenilor muncii pe linia creș
terii conștiinței socialiste, a a- 
titudinii noi față de muncă si 
față de avutul obștesc, este 
necesar să desfășurăm o inten
să muncă politico-educalivă in 
rindul maselor, de a-i atrage 
pe oameni in această acțiune 
de economisire, pe toate căile 
a materialului lemnos.

Să acordăm mai mult interes 
pentru valorificarea oricărei 
rezerve, chiar și a celor de 
mai mică anvergură. oricărei 
propuneri sau soluții care con
tribuie la reducerea consumu
lui de lemn și cherestea. la 
extinderea folosirii înlocuitori
lor. să orientăm inițiativa ca
drelor de muncitori, tehnicieni 
șf inginer: spre studierea și a- 
plicarea în producție a unor 
asemenea soluții si măsuri.

In dubla calitate de produ
cători și proprietari a» bunu
rilor materiale pe care le 
creăm, avem datoria și răspun
derea să gospodărim cit mai 
bine mijloacele materiale ale 
unității in care lucrăm, să fim 
noi înșine convinși și, in același 
timp, să-i ajutăm pe cei din 
jurul nostru să înțeleagă că 
fiecare metru cub de material 
lemnos economisit contribuie IO 
creșterea eficienței unității, la 
ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Lucia MINDIRIGIU, 
inginer principal, 

serviciul metode, C.C.P.

In zona minieră a zăcămin
telor aurifere din Republica 
Sud-Africană se deschide o 
mină nouă, la o altitudine de 
3 000 și 4 000 de metri.

Cele mai mari probleme 
care trebuie rezolvate la des
chiderea orizonturilor inferi
oare — care vor fi și cele 
mai adinei din lume — sînt 
securitatea lucrărilor, venti-* 
lația și răcirea.

In această etapă de dezvol
tare a miner se va continua 
exploatarea unei formații 
de mare adineîme care poate 
produce 104 milioane tone de 
minereu exploatabil, avînd pe 
alocuri și peste 31 grame de 
aur Ia tonă.

In mină lucrează aproxima
tiv 16 000 de oameni a căror 

indică două variante: peifcc- 
tarea cit- mai rapidă a colabo
rări; eficiente, în d.recția res
pectivă. cu Institutul de Fizică 
Atomică din București pentru 
obținerea aparatelor necesare, 
sau achiziționarea acestora din 
import și montarea lor în ca
dru] preparațiilor bazinului.

Oricum, procurarea aparate
lor de care am vorbit se impu
ne ca o necesitate in vederea 
asigurării unei calități tot mai 
bune a cărbunelui cocsificabil, 
a realizării unei economicități 
cît mai mari in procesele de 
spălare.

E. M. Lonea : Maiștrii Nicolea Caraconcea, Ion Truță și 
șeful de echipă Erancisc Gursi îndreptîndu-*se spre combina 
2K52 in curs de montare. Foto i I. LICIU

Deschiderea celei mai 
adinei mine din lume

coborîre, pînă la orizonturile 
cele mai adinei, durează o 
oră. E.xcavațrîle pentru case
le de mașini de extracție, să
pate in perioadele anterioare, 
sînt cele mai mari de acest 
gen de pe mapamond, fiecare 
avînd peste 7 000 inc. 
Instalațiile de răcire sini și 
ele montate in spațiul acestor 
excavații și produc, acum, 
10 000 tone de ghiață/zi, iar 
in viitor vor ajunge la 
16 000 tone/zi. Securitatea 
muncii e o problemă mai 
grea. Deschiderea abatajului 
e numai de un metru, iar la

In zilele de 20-23 octom
brie a.c. in orașul Vancouver, 
în Canada, va avea loc un 
simpozion internațional pri
vind transportul și prepara
rea minereurilor. Referatele 
vor fi prezentate de către 
experți în domeniile: siste

corn» - mim
vind protecția muncii în subte-Pe cînd

avansarea 
„gradațiilor11 
răspunderii?
Inspectorii de control pentru 

protecția muncii au constatat 
Sn luna august a.c. că, la aba
tajul frontal din stratul 18, 
blocul V/l, sectorul III, E. M. 
Uricani, se găsește metan in 
profil în concentrație de 2 la 
sută, atît intrarea cît și ieșirea 
din abataj fiind obturată cu 
cărbune... In plus, armarea 
de-a lungul frontului era exe
cutată într-un mod cu totul 
necorespunzător, în cîmpuri 
mari, consemnîndu-se totodată 
lipsă de stîlpi, grinzi neridicate 
etc. Măsurile de combatere. a 
prafului nu erau luate, de parcă 
nici n-ar fi auzit cei în -cauză 
de așa ceva. In general, căile 
de aeraj de la abatajul respec
tiv *iu au un prof 1 corespun
zător normelor în vigoare. In
ginerul Gheorghe Rancea și 
maistru] minier principal loan 
Bueicescu au fost sancționați, 
pentru neregulile depistate pri- 

adîncimca de 3 000—4 000 de 
metri presiunea și plasticita
tea rocilor pun probleme ex
trem de dificile. Pentru sus
ținere, în abataje se folosesc 
lemne și blocuri de beton. Se 
folosește abatajul eu front 
lung, acesta extinzindu-se 
pînă la 600 m.

Mina are o uzină de forță 
de rezervă pentru cazuri ne
prevăzute. care. în lipsă de 
forță de la uzina principală, 
asigură ventilația la un nivel 
mai scăzut. Aerul rece, fur
nizat de ventilație, pătrunde 
in rocă pe o adineîme de 0,9 

Simpozion internațional
me și metode noi de trans
port — tratînd atît transportul 
in suspensie, cît și pe cel 
uscat —•, prepararea concen
tratelor, metode moderne de 
încărcare.

O caracteristică specială a 
simpozionului vor fi excursu

ran cu retragerea unei grada
ții pe timp de o lună. Se va 
ivi. însă, cineva sau ceva care 
să le determine străduința de 
a-și avansa, și încă pe timp 
nelimitat, „gradațiile" răspun
derii, ale respectării întocmai 
a elementarelor obligații pe 
care le au în procesul de asi
gurare a condif.iîor normale 
ale activității minerilor?

O întrebare...
Abateri de la N.D.P.M. s-au 

constatat, nu de mult, și la 
mina Paro.șeni. A fost detectat 
metan în concentrație de 5 la 
sută în pînză la tavan datorită 
unor perturbații în circuitul de 
aeraj parțial la galeria de cap 
a abatajului frontal 6158 din 
stratul 15, blocul V. Tot la a- 
cest abataj nu se respectă mo
nografia de armare privitoare 
la densitatea de susținere, lip
sind parțial stîlpii în partea 
surpării la dublură și grinzile 
de front. De asemenea, în anu
mite porțiuni nu era făcută 
răpirea susținerii.

Controalele recente au con
semnat nereguli similare Ja 
acest Ioc de muncă întrebăm 
factorii in drept : pină tind
vor persista in această stare 
completamente contraindicata ?

OPINII

Sînfem proprietari 
ai avufiei naționale.

Să exercităm 
tot mai deplin 

această calitate I
Din bogăția de idei și teze 

teoretice pe care o conține ex
punerea tovarășului Nicolae 
C'eaușescu !a Consfătuirea de 
lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și a] acti
vității politice și social-educa
tive se remarcă, pe lîngă cele
lalte, în mod deosebit și con
ceptul referitor la dubla cali
tate a oamenilor muncii din 
sfera productivă — de proprie
tari și producători ai bunuri
lor materiale. Acesta are da
rul de a mobiliza pe toți oa
menii muncii pentru exercita
rea efectivă a tuturor dreptu
rilor și obligațiilor conferite de 
dubla calitate menționată.

Dacă, așa cum arăta Marx, 
într-o societate cum este cea ca
pitalistă, producătorul bunuri
lor materiale nu-i, în același 
timp, și proprietarul acestora, 
în socialism producția socială 
este producția înfăptuită de pro
prietari înșiși.

Dubla calitate a oamenilor 
muncii, de producători și tot
odată de proprietari ai bunu
rilor materiale este reflecta
rea pe tărîm economic și so
cial a superiorității socialismu- 

n> și c suficient pentru men
ținerea. temperaturii aproxi
mativ două ore. După aceea, 
temperatura rocilor revine la 
47—50°C, temperatura nor
mală- a acestor orizonturi.

La început, minereul ex
ploatat in abatajele cele mai 
adinei va fi scos la suprafață 
printr-unul din cele trei pu
țuri înclinate existente insă, 
ulterior, extracția se va exe
cuta prin unul din puțuri’e 
de extracție care se vor săpa.

Se apreciază că mina va 
funcționa timp de 60 de ani. 
iar valoarea aurului care va 
fi extras anual, va fi de a- 
pr-»ape trei ori producția anu
ală actuală a întregit industrii 
aurifere a Republicii Sud- 
Africane.

rile la instalațiile de trars- 
port al minereurilor și la 
stațiile marine, ce se află in 
împrejurimile Vancouver-uJui, 
de unde se expediază con
centratele de metale de bază, 
cărbune, potasiu și sulf.

Masuri 
materializate
In urma controlului efectuat 

la E. M. Vulcan, în cursul lu
nii iulie a.c., de către o bri
gadă a Ministerului Muncii, 
s-au constatat o serie de defi
ciențe privind, pe de o parte, 
aerajul parțial, iar, pe de altă 
parte, transportul materialelor 
explozive.

La verificările executate în 
august curent nu s-au mai gă
sit coloane de aeraj la d stan- 
tă, peste limitele admise, față 
de fronturile de lucru; în 
schimb, nu s-a reușit încă etan- 
șarea corespunzătoare, in toate 
zonele, a coloanelor de aeraj. 
De exemplu, lipseau șuruburile 
de la îmbinările respective în 
cadrul abatajelor nr. 2, 3 și 4 
din stratul 3, blocul I, secto
rul I. Să sperăm că asemenea 
nereguli nu vor mai fi semna
late la viitoarele controale.

In ceea ce privește depozi
tele de exploziv, s-au întocmit 
formele de derogare. pentru 
liniile aeriene electrice, dc a 
traversa incinta depoz tului, iar 
camera destinată manipulării 
materialelor de inițiere a fost 
amenajată conform indicațiilor 
primite. Pentru transportul 
materialului exploziv s-au do
tat artificierii cu lăzi și genți, 
pentru vehicularea in subteran 
fiind amenajate vagonete co
respunzătoare. 

lui, care constituie un puternic 
stimulent ai dezvoltării socie
tății.

Nu putem spune că ne-am 
ocupat de calitatea proprie
tari atît de mult și de complex 
cum am făcut-o față de cali
tatea noastră de producători. De 
aceea, sînt extrem de binevenite 
indicațiile tovarășului Nieoiae 
Ceausescu care r.e îndeamnă la 
preocupări mm intense pentru 
perfecționarea calității oameni
lor muncii de proprietari ai în
tregii avuții naționale.

De ce se pune cu atîta acui
tate această problemă ? Pentru 
că dubla calitate a oamen or 
muncii a generat dreptur și 
obligații pentru toată lumea. în 
mod egal, ambele laturi fiind 
subordonate scopului funda
mental al socialismului : satis
facerea iot mai deplină a ne
voilor materiale și culturale ale 

< a z ‘'.sa//? *zxrn/z<

oamenilor muncii. Pentru că oa
menii muncii, in calitatea lor de 
producători, contribuie la spo
rirea avuției naționale și tot 
ei, în calitate dc proprietari, 
trebuie să procedeze ca auten
tici gospodari ai acestei avu
ții în scopul valorificării efi
ciente a potențialului material, 
tehnic și uman. Ambele laturi, 
direct și indirect, se materia
lizează în ridicarea nivelului 
de trai. Bunăstarea dorita nu 
poate fi realizată neglijînd o 
latură sau alta a dublei cali
tăți.

$ Cine este chemat la exer
citarea calității de proprietar 
al mijloacelor de producție?

Răspunsul nu e greu dc dat. 
Toți oamenii muncii deopotrivă, 
înlăturarea exploatării omului 
de către om a pus în situație 
de egalitate economică și po
litică pe toți membrii societă- 
ții noastre. Din păcate, s-a ui it 
de către unii rolul calității de 
proprietari. Ori. pentru a caria, 
este nevoie să se instaureze, atît 
la scară socială cit și la fiecare 
individ în parte, morala cla
sei muncitoare, axată pe muncă 
— cinste — egalitate. Xu există 
vreun motiv de a excepta pe 
cineva.

Toată lumea trebuie să înțe
leagă că ceea ce primește pen
tru munca sa, este tot ce poate 
da statul nostru în condițiile 
economice și social-politice e- 
xistente. Dacă vom înțelege 
acest lucru, vom putea da și 
noi, fiecare, integral, tot ce se 
cere de pe locul și poziția noas
tră în angrenajul economic și 
social. Graficul de mai jos ilus
trează parțial strădaniile statu
lui în actualul cincinal pentru 
satisfacerea necesităților oame
nilor muncii. Conducerea de 
partid și de stat nu are vreo 
reținere în această privință. 
Nici noi nu trebuie să avem 
vreo rezervă în a răspunde la 
cel mai înalt nivel sarcinilor ce 
ne stau în față.
• Cînd și unde trăim acest 

rol de proprietari ai avuției 
naționale ?

Democrația socialistă se per
fecționează mereu, eub toate 
formele sale: democrația poli
tică, democrația economică, de
mocrația socială.

„Este necesar să acționăm con
tinuu pentru perfecționarea or
ganizării, conducerii și planifi- 

carii întregii activități sociale..., 
deoarece numai astfel democra
ția socialistă se va afirma drept 
cea mai avansată democrație 
din lume'*, spunea tovarășul 
Nic/.ae Ceaușescu. in expunere.

Este evident deci, că desfă
șura.ea contribuției ce o avem 
de dat la făurirea societarii 
socialiste multilateral dezvolta
te în România este neîntreruptă 
în timp și în spațiu.
• Cum să ne exercităm ca

litatea de proprietari ai avu
ției naționale ?

In primul rind, muncind, . ți 
nu oricum. Există toate condi
țiile pentru dezvoltarea multi
laterală a fiecăruia, și, în a- 
ceastă situație, societatea aș
teaptă de Ia fiecare o contri
bui ;e tot mai amplă, tot mai 
ce"' .!exă, „porții" de responsa
bilitate tot mai mare, inițiativă 
tot mai multă.

Puterr. face acest lucru foarte 
bine fiecare la locul nostru de 
muncă, în cadru! sarcinilor de 
se.v! iu. Dar mai avem la în- 
demrnă. In c.-drul democrației 
socialiste, și posibilități multi
ple de participare la conduce
rea treburilor unităților econo
mice și a organizațiilor obștești. 
Fie prin participare directă fie 
prin reprezentanți aleși, ne pu
tem face auzit glasul, oriunde. 
Trebuie numai să avem iniția
tivă. iar propunerile noastre, 
observațiile și critieile pe care 
le facem, să fie constructive.

Un hăți le noastre economico 
eferă un imp larg pentru ino
vații. raționalizări. invenții 
chiar.

In al tlorlea rind. euucîndu-ne. 
Proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție a 
creat premisa pentru unitatea 
de interese materiale și poli
tice ale oaineni'.or muncii. A- 
ceastă realitate trebuie corect 
înțeleasă de fiecare și însușită 
de toii. Pentru aceasta, este ne
voie de o amplă și ne- bușită 
munca de educație, de atntper- 
fecționare, de ridicare a con
științei tuturor oamenilor mun
cii la nivelul calității lor o- 
biective de proprietari socia
liști.

In al treilea rind, mărind e- 
xigența colectivă. Fie.arc om 
al muncii face parte din nu
meroase și variate colective. 
Nimeni nu-și trăiește singur 
viața. Ca să nu facem o înși
ruire prea extinsă, să ne o- 
prim numai la principalele co
lectivități în care trăim : între
prinderea, familia și organiza
țiile obștești. Aceste colectivi
tăți sînt inseparabile. Trăind 
și muncind în cadrul lor ne 
realizăm ca. persoane și mem
bri ai colectivelor. Cu această 
situație trebuie pe de o parte 
să acceptăm, iar. pe de altă 
parte, să promovăm exigența 
colectivă față de fenomenele de 
parazitism, decadență morală, 
acte de indisciplină, păgubiri 
ale avutului obștesc etc.

Pentru a putea merge îna
inte este necesar să îndreptăm 
tot ce ne poate crea greutăți 
mai ales în ridicarea conștiin
ței oamenilor muncii, în for
marea omului nou.

Zoltan KIRALY
consilier C.C.P.

CADRAN_________ ECONOMIC CADRAN

Nic/.ae
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PERIMETRUL MUNCII
înaltă școală DE DESERVIRE

Nicolae 
cipalul 
munca.

de educație comunistă
Aut-Au de •.'< nsp-jrtu:. aut*.

5 ■ - ■ •- -
Une c onomicâ. Ir. -.are-și des- 

•- lulea ..nuApe 450 
r. sula iați Despre munca a- 

camtrti. despre strada- 
>■ rezu tatei lor s-au ^eris 

pw<:-»e • Cert este că a-
oeupă un k>c bine 

■onora ia man icnpîu- 
râ roadele muncii

>r pentru me.'su] nostru îna- 
te.
Es< tuident pentru noi M>ți 

a spus conducătorul au te 
Georgescu — câ prin- 
mod de educație -este 
Or, in întreprinderea 
nu toți înțeleg rolul

propunerile

<>e pa 
r.m -ies ie de lucruri

comu

Dezbaterea 
activității 
ideologice

n’e comitetului de par 
fobază, privind traducerea în 
Copte a măsurilor elaborate de 
conducerea partidului, și--, pro
nunțat în unanimitate adeziu
nea la acest proiect de măsuri 
£e o înaltă principialitate e- 
ÎC'ă șî -conduită comunistă. In 
cuvinte simple dar pline de 
«cmmfîcație. vorbitori: au scos 
Ln evidență, în spirit critic și 
nufocritic, o serie de carențe 
din activitatea lor, s-au angajat 
să le înlăture cit mai grabnic, 
au subliniat justețea și corâr- 
șitearea importanță a recentelor 
măsuri de educare a oamenilor 
muncii, conștienți de utilitatea

niunea ale unora au fost um
brite de indisciplina altora. Mai 
sînt caruri de absențe nemo- 
tivate de la serviciu, de înfîr- 
. eri. de comodLate îndepli
nirea uncr atribuții profesio
nale ori de refuzuri de sarcini. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ac
centua asupra lichidării din con
știință a oricăror urme de men
talități retrograde, a înlăturării 
tendințelor de căpătuială, a u- 
nei comportări etice ireproșa
bile. Din păcate, și la Ă.T.A. 
Petroșani s-au mal manifestat 
unele carențe în aceste direc
ții. Ele au fost semnalate în 
cadrul discuțiilor de către co
muniștii Constantin Ciobanu, 
Ion VJadu, Ion Bond rea.

„Faptul că se mai efee 
lucrân de slabă calitate, 
se “esc întotdeauna la timp 
mașinile la Ijencficiari, câ 
se întrețin corespunzător auto
vehiculele câ mai există anu
mite neînțch acri intre colegi 
de serviciu denotă, -de bună 
seamă, uncie carențe educative 
asupra cărora trebuie acționat 
neîntârziat, spre folosul muncii 
colective. Noi ne vom strădui 
din țoale puterile în această 
direcție" — au conchis, în cu
vântul for. comuniștii Tiberiu 
Ftorea, președintele comitetului 
de sindical pe A.T.A. Petroșani, 
Constantin Șuvar, Beerolaru! _o- 
mitetuJui U.T.C., Ionel Cioiu. 
ajutorul secretarulid Donfitetului 
de partid.

Conștiențj de deficiențele pe 
care ie mai au in aclrvitate. 
convinși că prin eforturi co
mune le pot înlătura, botăriți 
sâ urme ze neabătut linia po
litică a partidului nostru, co
muniștii de la A.T.A. Petroșani 
și-au manifestat adeziunea in

elaboratesuflețiiă la măsurile 
de secretarul general al parti- 
-dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei au semnalat tot
odată că este necesară intense 
ficarea muncii de îndrumare și 
control, mai ales în rîndurîle ti
neretului — a acestei puternice 
forțe revoluționare pe șantiervfl 
construcției socialiste.

„Comisiile
de judecată“

De curînd, in vitrinele 11- 
-bruriilor a apărut monografia 
dr. Șerban Bciigrădcanu „Co- 
«risiiie -de judecată”. In pre
zent țara noastră înaintează 
pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol- 
law?. Oamenii muncii aduc o 
contribuție sporită la întreaga 
viață politică, economică, so-
• u.'ă și ulturală a țării, iar
• i o consecință crește conti
nuu roiul organelor și orga
nizațiilor -obștești. Pe aceas
tă linie. în cadrul amplului 
proces de prefacere Și innoi-

Ultimul litiu este consacrat 
sesizării comisiei de judecată 
(termenele de sesizare), acte
lor de pr-ooedură ale comisiei, 
procedurii de rezolvare, solu
țiilor și măsurilor pe care le 
pot lua comisiile, căilor de 
tac împotriva hotăririlor Co

misiilor de judecată.
Lucrarea se adresează deo

potrivă marelui public dori- 
*ior să se inițiere' in proble
mele juridice, activiștilor sin
dicali. celor ce fac parte din 
comisiile de judecată, lucră
torilor -din organizațule de

0 PUBLICAȚIE UTILA
re a legislației se în 
legea Nr. 59 din 26 dei 
1968, privind comisiile de ju
decată, lege care a intrat in 
vigoare la 1 ianuarie 1969. o 
dată cu punerea în aplicare 
a noului cod pena! și a codu
lui de procedură penală.

Lucrarea cuprinde trei ti
tluri și fiecare titlu cite do
uă sau trei capitole.

Titlul I cuprinde o serie de 
considerații preliminare, ne
cesare înțelegerii poziție! -o- 
■misiitor de judecată in siste
mul democrației socialiste, ct 
organe obștești de influența
re șî jurisdicție precum =1 
înlocuirea răspunderii penale.

Titlul H cuprinde consti
tuirea comisiilor de judecată 
(în întreprinderi, organizații 
economice, instituții și in ce
lelalte organizații dc stat. în 
orgarâzații cooperatiste și pe 
Tmgâ comitetele executive ale 
consiliilor municipale, obștești 
Și comunale), alcătuirea co- 
pnisiilor de judecată (alege
rea membrilor acestora) pre
cum și răspunderea membri
lor comisiilor de judecata.

ibrie

!U]

această

stai și obștești, lucrătorilor 
din cadrul miliției, procura
turii, justiției, avocaților și 
jurisconsulțîlor, și contribuie 
ța elucidarea numeroaselor 
probleme pe care îe-a pus in 
fața practicieniloi această im
portantă lege.

Prin utilitatea
publicație apare ca deosebit 
de necesară pentru fiecare 
cetățean. Luind cunoștință de 
modul in care trebuie proce
dat. in cazurile ce intră sub 
incidența legii menționate, 
var fi prevenite o seamă de 
situații in care, oamenii se 
adresează unor organe necom- 

ne. pierd inutil timpul, 
fără rost dramuri lungi, 

se supun la cheltuieli.
P ■-

le și temeinice, este indicat 
de asemenea ca fiecare co
misie de judecată să fie în
zestrată cu lucrarea la care 
ne-am referit, lucrare ce a 
apărut în editura științifică 
(prețbl 7.75 lei).

Nicolae GHERGH.IN 
judecător

Pregătirea tehnico-productivă
a elevilor și importanța

atelierelor-școală
din pag. 1)

ccActalifc unități economice care 
jî£4«-oncază liceele și școtiL de 
ecdlură qeneraiă vor crea oan- 

necesare pregătirii de ca- 
^re fn Tueserifie specifice u.-.-tă- 
țh f-espr ctive. dintre oare-și ptxt 
recruta m viitor meseriașii de 
care vor ■a’.’ea nevoie.

k vîndu-se in vedere specifi
ca) Văii Jiului, elevii var ii 
inițiați cu precădere in c-eo- 
țrertehnică, radiotehnică, meca
nică auto, iăcătușerie, timpu
rie, tapîțerie, vopsit-zugrăv ‘. e- 
Jeetr «mecanică de mină, finich1.- 
gerie, iar elevele se vor fami
liariza cu croitoria, gospodăria, 

'*uri co- 
-uri de 

In acest fel, cele 20

con fecții-triootaje, 
voare. filatură și 
artizanat. ----- - ,
de -profile ar cuprinde peste 70 
de ateliere (4 de dulgherie. 13 
lâcâtușerie, mecanică, montaj, 
15 amfecții-tricotaje, 10 tim- 
pîărie ele.).

în aceste zile, pentru a veni

. _ - -
d’cația Birourilor comitetelor 
județean și municipal de partid,

comitetele orășenești au stabilit 
ședințe de lucru intre unitățile 
care urmează să patroneze șno- 
Ilie și oonduoer-ea instituțiilor 
de înuâțămint, 
se . " ’
tru efectuarea unor lucrări din 
planul de producție a! unități
lor economice, așa cum de alt
fel. în unu! școlar 1970/71, au 
făcut E. K Lupeni. P-reparația 
Lupeni și Viscoza. -care, pe lin
gă faptul că au executat in a- 
telierele-școală o serie de o- 
biecte din planul de producție, 
au asigurat și încadrarea în 
procesul -de producție a celor 
mal bune elemente, Dane au 
dat dovadă de o preocupare 
sporită pentru pregătirea 
meseria exersată.

Participarea efectivă a tutu
ror factorilor care sînt chemați 
la realizarea acestui important 
deziderat, va duce ia constitui
rea bazei materiale necesare 
formării la elevi a unor va
riate deprinderi de muncă, pen
tru stimularea lor față de acti
vități cu caracfter tehnic, .pen
tru formarea atitudinii socia
liste față de muncă.

cu care ocazie 
vor încheia contracte pen-

în

La Lonea se construiește
UN COMPLEX

Pentru satisfacerea cerințelor de deservire mereu crcs- 
cînde ale populației din orașul Petrila. cooperativa mește
șugărească Petroșani va înființa aici noi secții de
croitorie pentru bărbați și femei, cizmărie, frizerie și coa
for. in acest scop la Lonea se construiește un complex de 
deservire amplasat lingă Școala generală nr. 2, in fața -cine
matografului .Minerul*. Jn prezent lucrările dc- -construcție 
U acest obiectiv pe care-1 execută șantierul T.C.ti. Petro
șani se află in pltnâ desfășurare. Au fost turnate betoa- 
nelc pentru fundația clădirii șl au început lucrările de zi
dărie. Muncitorii constructori se străduiesc să execute la 
termenul stabilit această construcție in care vor funcționa 
noile secții ale* cooperativei meșteșugărești.

număr des-

Sistemele moderne de încăl
zire cuprind un număr tot 
mai mane din spațiile locati
ve -ale cetățenilor din Valea 
Jiului. încălzirea centrală, 
sobele ce funcționează pe ba
ză de .ubrifianți sau energic 
electrică capătă o tot mai lar
gă văspîndire.

Maj există un
tul de mare de locuințe in ca
re se menține sistemul clasic 
•de încălzire cu 
lemne. Pentru a 
torul acestei categi .
tățeni, se asigură prin între
prinderea „Combustibilul”, de
pozitele Petroșani, Vulcan și 
Lupeni combustibilul necesar 
încălzirii. Avantajele acordate 
prin reducerea prețului de 
vînzare a lemnului de foc 
unor categorii de salariați și 
pensionari, buna aproviziona
re a depozitelor cu lemne de 
foc, cărbuni și deșeuri crea- 
ză condiții ca cetățenii să-și

cărbune .sau 
veni în aju- 
•orii de ce-

Dumitru GHEONEA

succes;
(Urmare din pag. I)

este supusă de ci ți va ani unei redotări corespunzătoare 
tehnicii miniere noi. capabilă să decidă in mare parte creș
terea productivității muncii in abataje. In ultima săptă- 
mină aici a intrat in funcțiune o mașină modernă de tăiat 
și încărcat (la sectorul IV). Lucrările de pregătire a noi 
fronturi de lucru vor putea primi un nou impuls o dată 
cu funcționarea compresoarelor de tip L-l<•(! cu care a fosl 
recent dotată exploatarea.

Ritmul muncit
(Urmare din pag. 1)

Martin Seres, electricienii Va- 
sile Cirstea și Nicolae Vieru. 
Judecind după ritmul muncii 
lor și după faptul că au în
țeles de ce trebuie să execute 
Lucrări de calitate și in timp 
scurt, copiii din Cimpu lui 
Neag vor începe anul de 
invățămini intr-o școală de 
nerecunoscut.

...Comuna de sub munții 
Retezat și-a schimbat și struc
tura vieții in ultimii ani. 
Ochiul turistului înregistrea
ză nu numai aspectul pito
resc, ci și acest ritm fremă
tător al muncii in care se 
ajlă cuprinși locuitorii din 
Cimpu lui Neag. altădată lo
calitate cu viață patriarhală, 
acum reoerberind ecourile 
construcției.

Condiții optime de apro
vizionare cu

poată asigura din timp nece
sarul de combustibil pentru 

piu. în depozitul Petroșani se 
află, in momentul de față, un 
stoc de peste 100 vagoane lem
ne be foc «sență tare — din
tre care aproximativ 40 la 
sută tăiate — -la care se va 
mai adăuga cantitatea de 190 
■vagoane planificată a se pri
mi de la gurile de exploatare 
ale U.E.L. Petroșani în lu
nile -august, septembrie și 
trimestrul IV al acestui an, 

vor acoperi

e trxem-

cantrtăți care
în întregime atât cerințele 
de lemne de foc ale popula
ției cit -și ale întreprinderilor

'Examinînd -situația rehlizării 
sarcinilor pe semestrul I 19-71 
a depozitului Livezeni al Între
prinderii de colectare a meta
lelor ®unedDara, rezultă -că în 
prima jumătate a anului, au 
fost colectate și -expediate, 
■peste prevederile de plan, pen
tru retopire ]a ațe'iării și prelu
crare. mai mult de 59U tone hi 

. figr vechi, cu 76,5 1 la fontă. 
. cu 7,5 tone la neferoase. 
^„r0Așadar, ’ . '

\ .bij^. Acest lucru nu e rău, dar 
. oare -depășirile realizate reflec
tă un plan real de colectare, 
posibilitățile reale ale între
prinderilor din Valea Jiului ? 
Realizările reflectă oare 
vele care să permită c, 
exemplu, 'cantitatea de 
vechi planificată să fie depă
șită cu peste 10 la sută, sau 
-aceea de fontă ou 35 da sută?

Pentru a putea răspunde la 
aceste întrebări am stat de 
vorbă cu tovarășul Vasile Ră- 
Trășcoiu. șeful depozitului 
I.C.M. Livezeni. care ne-a in
format că planurile trimestria
le de colectare a metalelor se 
întocmesc de către I.C.M. Hu
nedoara. Cunosrându-și preve
derile. unele .întreprinderi co
lectează metalele încârcîndu-le 
In vagoane, acolo unde există 
linie -de garaj, altele ]e țin la 
dispoziția deoozitului Livezeni 
care ie ridică cu mijloace pro
prii de transport auto pentru 
•încărcare și expediere din sta
ția C.F.R. Livezeni.

Rezultă că depășirile depind 
în mare parte de Telul cum 
conducerile întreprinderilor, și 
in mod deosebit cele Sin c-adrtfl 
Centralei cărbunelui — princi
palele furnizoare de metale 
feiechi din Valea Jiului — se 
.preocupă de această afît de im- 
Dortantâ problemă perrtru eco
nomia țârii Realizarea nreve- 
derilor de olan ne cerftraTă do
vedește că există mari rezerve 
de metale vechi. Așa de exem
plu. plano' semestrial global 
ne centrală a fost depășit la 
fier cu 309 tone, pe seama rea
lizărilor obținute peste preve
deri de către exploatările mi
niere Aninoasa. Vulcan, Paro- 
șeni. Lupeni. Livezeni. Prepa
rat ia cărbunelui Lupeni și 
U.U.M.P. Ceea ce pare insă 
paradoxal e că în aceiași timp 
mai multe unități au rămas 
sub plan la colectare : E. 5L 
Lonea cu 39 tone fier vechi, 
Petrila cu 66. Dîlja cu 53. Uri- 
cani cu 142. preparația Petrila 
cu 36 tone ș a-

depășiri considera-

rezer- 
de 

fier

combustibil
de bine 
-depozi-

•se

și instituțiilor. La 
aprovizionat este 
tul Lupeni.

Lemnele de foc
vînzare după dorința 
rălorilor tăiate sau 
te, jar cărbunii după 
ferință, din sorturile blocu
ri, spălați sau brichete. La 
un preț convenabil se vînd, 
fără nici o restricție deșeuri 
de brad. Deservirea popula
ției se face operativ, fără 
pierdere de timp, iar trans
portul combustibilului ia do
miciliu ceste 
loaee auto 
cărăuși, la 
lrte oficial.

asigurat de mij- 
-ale I.G;C. sau 
prețurile slabi-

Orarul de funcționare 
depozitului Petroșani 

stabilii .astfel incit corespun
de cerințelor populației și 
anume: în zilele de luni, 
miercuri, joi și sîmbătâ intre 
orele 7—17. iar în zilele de 
marți și vineri între 9—17.

Rezultă că pentru aprovi
zionarea de iarnă cu combus
tibil a populației au fost 
luale din timp toate măsu
rile. In continuare este nece
sar ca populația să ini 
gă eforturile depuse -d< 
tr-e -organele de sta 
zolvarea aaestei pro' 
se folosească de 
ții le create și să ridice ne
cesarul de lemne de foc șl 
cărbuni pentru iarnă încă de 
acum, cit timpul este favo
rabil transportării și 
zitării combustibilului 
condițiuni optime.

«IUI DE PE TEREN
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•Pronoexpres. 
seară, 

de at-
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Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Echipa naționa
lă a României în compa
nia redutabilei formați» 
iugoslave O.F.K. Beo
grad.
Universarl-Șotron. 
„Mult e dulce și fru
moasă...".
Melodii populare.
Tragerea 
Telejurnalul de 
Reportaj la -170 
mosfere.
Melodiile serii. 
Tele-cinematoca : 
venit, d-le Marschall". 
Avanpremieră.
Teleglob : R.D. Vietnam. 
Telejurnalul de noapte. 
Fotbal : Selecținni înre
gistrate din mecîirj Un
garia

Cineva stabilea următoarea 
formulă a succesului (sau a 
geniului, sau a talentului) : suc
ces = unu la sută inspirai re 
și 99 la sută transpiruțre. Teri, 
de pildă, n-am avut succes. Și, 
culmea, din cauza -acelui... unu 
la sută. N-am avut inspirație 
cind mi-am făcut un oustum 
maro. Am neglijat un .nnânunt 
esențial.: pantofii. Trebuia
să-mi fac și eu costum negru 
sau bleumarin. Aș fi găsit a- 
tunci pantofi care sâ se asor
teze cu costumul. Dur. Chiar 
așa, am făcut incă o -gafă. Am 
avut lipsa de prevedere sa mă 
opresc la un număr de pan
tof pe care-1 consideram accep
tabil : 42. Ce proastă inspira
ție. Să fi avui 45, 46! Ar 
fost de-a dreptul sublim. Aș . 
încălțat rivniții mei parî.u 
maro, n-aș -mai îi scris acesl 
rânduri și toată lumea (incluși 
gestionarii și vînzătorele de h 
cele două magazine de încăl
țăminte din Petroșani) t 
fost mulțumită. Așa însă...

Căutam să am succes în in- 
treprinderea mea c wajDasă, e 
drept, dar lipsită aprioric de

orice șansă de reușită). Și tiu 
pot spune că nu am respectat 
așa cum 
cerut ta 
fie". Am 
magazine

se cuvine procentajul 
-eapitdlul , trans pi ra- 
făcut deplasarea la 
acum și nu iarna,

Ii

ar fi

Rezerve -fie metale vechi 
există în -ueldlahe unită'- > e- 
eonomice din Valea Jiului, do
vadă -depășirea de pian -pe an
samblul -depozitului, din -primul 
semestru, cu 591 tone.

Pentru îmbunătățirea nctivî- 
titții de colectare și ex-pediere 
a metrflelor vechi este necesară, 
în primul rând, o asemenea 
planificare care -să -corespundă 
realităților -de pe teren, stabî- 
lindu-se sarcini mobilizatoare 
pentru toate colectivele âe 
muncă din unitățile econo- 

De pildă ©revederile de 
plan pentru -U.U.MP. pe -tri
mestrul TIT sînt tot de 400 tone 
fier vechi, deși planul semes
trial de 800 tone -a fost depă
șit cu ă0 la sută.

Se ma i 
colectarea de la pa: 
cantității de .100 tom 
vechi, prevedere 
nu se .realizează. In ziarul nos
tru nr. 6482 din 3 ieptemorie 
1^70 am ridicat iproblema co
lectării fierului vechi de la ce
tățeni, de care în trecut 
ocupau depozitele din Lo 
Petroșani oraș. Lupeni. î 
timp desființate. Condu. < 
I.C.M. 
le arti 
că „ân 
v.ezeni 
camionetă 
fierului vc 
lari' 
prin 
iar 
rezolv;

Nu 
losesc 
dispun 
vaeoane 
lor vech 
nlac mai ale^ .minele Paroreni, 
Bărbăteni. Dîlia. Vulcan. Fa- 
bri a de sfiloi hidraulici Vul
can. termocentrala Paroșeni. 
Ori. folosind această posibili
tate — liniile proprii de ’ stâ
rni — întreprinderile ar ușura 
mult Sv-r. .... depozitului I.C.M 
Livezeni, care, -cu cele două 
mașini (in loc de patru) pe care 
ie are nu poate face față tutu
ror cerințelor de ridicare și 
transportare a fierului vecni.

Pe de altă parte întreprinderi 
ca E. M. Lonea, nu respectă

■ ies-ii 1! M N: 1 i'-'/l "- 
cu privire la obligația ior de 
a ștringe, depozita și preda de- 
șeurile metalice și metalele 
vechi pe sortimente — după 
eompozilia chimică și 'formă fi
zică — în locuri accesibile 
mijloacelor de transport, -sta-

planifică lrimestrial 
tticulari a 
e me laie

care niciodată

se
>nea, 
intre 

desființate. Conducerea 
Hunedoara, referind u-se 

icol. ne-a răspuns -atunci 
scurt timp idepozitu] Di
va fi dotai cu o auto- 

destinată .colectării 
Iii de la particu- 

*. Camioneta nu .a fost insă 
nici pînă in prezent, 

problema a rămas tot
•ată.

toate întreprinderile 
liniile de .garaj de 
pentru încărcarea

? și expedierea 
hî linsă în care se 

mai al os
Di

bilîte eomtm acord cu or
canele I.C.M.

■Concluziile -care se -desp: i:>d 
din -cele relaîalt sni uă deși 
sarei-nile de plan .-pe total V.dea 
fliului s-ian -depășit, in primele 
6 luni ale anului ân curs, la 
această realizare nu au oonlrj- 
buî toate întreprinderile, unele 
din ele răminînd datoare cu 
insrmnale cantități de fier
vechi, că sînt -prevederi sub 
posflniilățilf reale, sau. cuff
este pazu’ prevederilor de 
capitalul 
400 tune) 
tre îns*'Și 
niaatoriue 
prevederilor.

IBentru colectarea fierului 
vechi de întreprinderile Atăn 
Jiului și expedierea iui pentru

. ' ■ . ■■ 
planificare din partea IC 
in strânsă legătură cu con 
cerile unităților inter* .‘si 
strângerea și depozitarea ;• > 
punzător cu prevederile H C 
nr. 695/1962 : folosirea 'ini 
de garaj, acolo unde sini 
încărcarea lui în vagoane : 
tarea depozitului Livezeni 
suficiente mijloace de tr 
auto și In primul rând * 
să și pcm" «n^nlă leuătu.- 
oreanele I.C.M. 
înlreprinâerilnr ir. 1-oale 
blemele .privind realizarea 

imun de trimitere 
Hunedoarei.

rit măi impj

.„particular'* 
nu s-au luat
I.''.M. măsa; 

pentru re

'.51
1 iilor 

)a
3o- 
cu 

ansport 
i strân- 
ă între 

și conducerile

PROGRAMUL 1 : 6.00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal 8.00 Sumarul pre
sei: 8.30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Viața cărților; 
10.00 Buletin de știri; 10413 
Folclor muzical; 10,30 Vreau 
să știu: 11.00 Buletin de știri; 
11.15 
11.30 
iubii 
12.10

•Consultație juridică: 
Iți mulțumim, partid 
— program de dn-tene; 
Arii -din opere: 12.30 fe- 

tîlnine ou melodia populară 
și interpretul preferat: 13j09 
Radiojurnal: 13.27 Clntecut «e 
■pretulinden i: .14,4.0 Me iod i-
populare: 15.00 Buletin -de
știri; 15;D5 — luO de . * 
romanești; 15.30 Pagini va
za le ji orchestrale din mu
zica de estradă: 16;00 Radio-; 
jurnal: 16.30 Muzică ușoar-â: 
17.00 Antena tineretului: 1T30 
Concert de muzică populară: 
18,DO Orele serii: 204)5 Zf-.<. 
melodii preferate: 20.40 In
terpret i vestiți ai muzică) 
populare: 21.00 Revista șla
gărelor; 21.30 Piese lirice 
pentru pian: 22,00 Radiojur-' 
nai; 22.30 Concert de scară; 
22.55 Moment poetic; 234)0 
Concert de.seară (continuare'): 
24.00 Buletin de știri: 0,03— 
£.00 Estrada nocturn'

♦

publicitate

45, 25, 35. N-a 
Mhud zis în 

urmă că stau totuși
nici cum.

VÎND acordeon „Serenada
admire -•.r./if'

pe o lună dar de 
șoptit câ poate .1

intîrziere), am căutat să-mi mo
delez piciorul pe cele mai va
riate numere : 
mers 
vele din 
bine la capitolul „transpirație"

A

Însemnare

„SOLUȚII"
alergat de la un magazin 

tributul ne- 
ație Și rând 

40. apoi 
Am truns- 

ji vînzătoarea cău- 
care să-mi con- 

chinuri ale 
nimic. Un 
soluție o- 
o pereche 
apoi să-i 

încăpățînat 
continuare 

«ului. Mi-iim 
i de alpinist, 

damă (pe 
i oarecare

am 
la altul, am -dat 
cesar -de -transp.: 
inoercam o -pereche 
una -41 doar, dour... 
pirat și eu și vinzăti 
tind cile ceva 
vină... Zadarnicele 
căutării ! N-am găsit 
prieten mi-a dat o 
riginală : să cumpăr 
de pantofi negri și 
vopsesc maro. Dar 
cum sînt. căutam în 
„formula* succes1 
comparat bocanci 
boloșei, pantofi de 
aceștia i-am găsit cu

și să încerc ceva la „inspira
ție*. M-am gindit să-mi vînd 
costumul și să-mi iau altui in
tr-o culoare adecvată situației. 
Am privit calendarul pe urmă
toarele două luni și am văzut 
că nu se anunță nici o nuntă, 
nici un botez, iar cu soacra 
(n-o să mă credeți, dar aș 
mă înțeleg minunat. M-am 
dit apoi să umblu desculț, 
n-a fost de acord nevastă- 
Un X mi-a zis că s-ar pu

yină. (Nu-j cunosc însă pe dom
nul, bar probabil *el e încăl
țat). Mă gîndeam Qe să fac, e- 
xitam între un model superb 
45 și altul, la fel de simpatic, 
37 dar brusc mi-a venit pro
cesul de inspirație. Evrica ! 5int 
fericit! N-am eu acasă o pe
reche de papuci maro? Nu sînt 
pe măsura mea ? Nu corespund 
de culoare, nu sini destul de 
moderni ? Nevastă-mea n-a zis 
nimic, eu îmi fac liniștit piața 
în condiții optime; doar soacra 
a început să mă privească des- 
tui de ciudat. Pînă 
m;-a șpus că face ea 
merge ea la
meu. Eu să stau în casă ! Mi-am 

seama cam unde batea dar 
mefistofelic în

t (nevestei și
rochie nouă.

la urmă 
piața, că 

servici în locul
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Din țările
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SOCIALISTE
U. R E S. S.

MOSCOVA 31 (Agerpres). 
— Corespondență de la Sil
viu Podină: Pentru a sugera 
anvergura aviației civile so
vietice, este suficient să se 
arate că anul trecut ..Aero- 
flof-ul a transportat nu mai 
puțin de 71 milioane de pa
sageri. iar in total, in anii 
actualului cincinal, de servi
ciile lui urmează să benefi
cieze 500 de milioane de oa
ra ent

O trăsătură caracteristică 
pentru dezvoltarea transpor
turilor aeriene sovietice este 
perfecționarea tehnică. Astfel, 
din luna r 
pe liniile 
și-a făcut 
„TU-154". 
transportă 
poșta, dar

mai a anului acesta, 
aeriene ale țării 
apariția axionul 
Deocamdată el 

numai mărfuri și 
în curind va trece

și la deservirea pasagerilor. 
Noul avion îmbină x iteza lui 
„TU-104" cu economicitatea 
lui „IL-18" și cu caracteris
ticile reușite de decolare-ate- 
rizare ale lui „AN-10". ,TU- 
154“ urmează să înlocuiască 
aceste aparate. Parcul ..Aero- 
flof-ului s-a completat, de 
asemenea, cu modele modifi
cate ale avioanelor „IL-62", 
„Tu-134" și „IAK-40*.

Un eveniment important in 
viata ..Aeroflof-ului va fi in
trarea in serviciu, in viito
rul apropiat, a primului a- 
vion supersonic de pasageri 
din lume, „TU-144", aflat in 
prezent in curs de încercare. 
In actualul cincinal se pre
vede și crearea unui aerobus 
pentru 30!»—400 de pasageri.

SESIUNEA U.N.C.T.A.D
Intervențiile reprezentanților României

R. P. Mongolă
ULAN BATOR 31 (Ager

pres). — In această toamnă, 
in cele 520 de școli de invă- 
țămint general, vor studia 
245 000 de tineri mongoli, la 
care trebuiesc adăugați încă 
20 000 de tineri și tinere care 
iși însușesc diverse specia
lități în institute 
mint superior 
tehnice.

In prezent, fiecare al pa
trulea cetățean al Mongoliei 
învață. Pentru aceasta a fost 
creată baza materială cores
punzătoare. In
de aimac au fost 
complexe școlare 
pentru cite 5 000 
unde există tot necesarul pen
tru învățătură și odihnă.

Și

specia- 
de învățâ- 
în școlile

cinci centre 
construite 

moderne 
de elevi.

Coreeană
PHENIAN 31 (Agerpres). — 

R.P.D, Coreeană a obținut 
succese importante în dezvol
tarea transporturilor pe căile 
ferate. Liniile sale principale 
au fost deja electrificate, fo- 
losindu-se ca mijloc de trac
țiune locomotivele electrice 
..Steagul Roșu“, produse de 
industria constructoare de 
mașini a țării. Cu ajutorul 
lor se realizează peste 60 la

sută din traficul de mărfuri 
pe întreaga țară. In prezent, 
in numai 15 zile, feroviarii 
din R.P.D. Coreeană transpor
tă tot atitea mărfuri cit în- 
tr-un an înainte de eliberarea 
tării.

Paralei cu electrificarea 
căilor ferate, au fost realizate 
importante lucrări de moder
nizare și de creștere a sigu
ranței in circulația trenurilor.

GENEVA 31 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva continuă lucrările sesiu
nii a XI-a a Consiliului Confe
rinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD).

Inund cuvin tul în cadru] dez
baterilor generale, șeful dele
gației române, Mircea Petrescu, 
a exprimat opinia că UNCTAD 
trebuie să aducă o contribuție 
substanțială la aplicarea ma
surilor prevăzute în cadrul 
strategiei pentru cel de-al doi
lea deceniu de dezvoltare al 
Națiunilor Unite. Țările în curs 
de dezvoltare, angajate în lup
ta nobilă pentru eliminarea 
subdezvoltării, pentru progres, 
o viață liberă și independentă, 
a spus vorbitorul, așteaptă în 
mod justificat ca hotărîrile A- 
dunării Generale a O.N.U. în 
această privință să devină rea
lități.

Trecînd în revistă rezultatele 
obținute de UNCTAD, delega-' 
tul român a apreciat că s-au 
înregistrat realizări importante 
în domeniul instituirii unui sis
tem generalizat de preferințe 
vamale în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare, ca și în 
alte sectoare cum ar fi trans
ferul de tehnici, transporturi
le maritime, comerțul cu pro
dusă de bază. El a relevat, 
însă, că principiul esențial al 
nediscriminării nu a fost încă 
pus pe deplin în aplicare în

ce privește stabilirea țărilor 
beneficiare de preferințe va
male. Reprezentantul român a 
exprimat convingerea că a- 
ceastă situație, contrară reco
mandărilor UNCTAD, va fi eli
minată.

Subliniind că poporul român 
pune accentul asupra eforturi
lor sale proprii in domeniul 
valorificării resurselor materi
ale și spirituale ale țării, vor
bitorul a arătat că România 
este. în același timp, profund 
interesată într-o mai largă-par
ticipare la cooperarea interna
țională.

In legătură cu sesiunea a 
IlI-a a UNCTAD, care urmea
ză să aibă loc la Santiago de 
Chile, în aprilie-mai 1972, șe
ful delegației române a relevat 
preocuparea pe care o suscită 
unele fenomene negative ce se 
manifestă în prezent pe plan 
internațional, cum sînt; ten
dințele protecționiste din do
meniul schimburilor internațio
nale ; menținerea discriminări
lor în comerțul mondial; insta
bilitatea monetară din unele 
țâri capitaliste dezvoltate; de
calajul crescînd care separă 
țările în curs de dezvoltare de 
țările industrializate. Aceste 
fenomene — a arătat vorbito
rul — vor trebui examinate în 
mod aprofundat de sesiunea a 
IlI-a a UNCTAD. în vederea 
găsirii de remedii eficiente.

Evidențiind, apoi, importanța 
punerii în aplicare a principiu-

lui universalității, reprezentan
tul român s-a pronunțat, în 
încheiere, pentru participarea 
la viitoarea sesiune a UNCTAD 
a Republicii Populare Chineze, 
Republicii Populare Democra
te Coreene, Republicii Demo
crate Germane și Republicii 
Democrate Vietnam.

Luînd cuvântul 
dezbaterilor privind problemele 
comerțului internațional cu 
produse industriale din Comi
tetul sesional • al Consiliului 
UNCTAD, reprezentantul ro
mân. Victor Aldea. a evocat 
eforturile pe care le depune 
România pentru dezvoltarea 
exporturilor sale de asxfel de 
produse. Totodată, el a subli
niat importanța pe care țara 
noastră o acordă întreprinderii 
de acțiuni internaționale efica
ce. pentru facilitarea exportu
rilor de produse manufacturate, 
în special a celor provenind 
din țările în curs de dezvolta- 
re.

Reprezentantul român a re
liefat importanța cooperării In
dustriale internaționale, ca 
mîiloc de favorizare a creșterii 
și diversificării exporturilor de 
produse manufacturate, mențin- 
mnd necesitatea de a se studia 
căile de promovare a acestei 
•cooperări. prin măsuri adec- 
x’ate în domeniul politicii co- 
jpp,—sî în alte domenii.

Un discurs

președintelui

R. P. UNGARA: In fiecare an are loc la Debrecen, 
carnavalul național al florilor.

In foto: Aspect din timpul desfășurării carnavalului 
florilor, anul acesta la Debrecen.

I

Luptele
din Vietnamul de sud

iN Intîmpinarea sărbătorii 
NAȚIONALE A POPORULUI BULGAR

SOFIA 31. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : Ideea con
struirii combinatului pentru 
îmbogățirea minereurilor „Ve- 
tovo", de lingă comuna cu 
același nume din județul Ru
se, a apărut dintr-o necesi
tate pe care o resimțea in
dustria bulgară de sticlă, por
țelan și hirtie, pe de o parte, 
iar pe de alta, din faptul că 
materia primă solicitată — 
caolinul — se găsește din 
belșug in această zonă de 
nord-est a Bulgariei.

In prezent, constructorii 
combinatului, desfășurind larg 
întrecerea în intimpinarea 
sărbătorii naționale a poporu
lui bulgar de la 9 septem
brie, au devansat termenele 
de execuție a fabricii de îm
bogățire a caolinului, permi- 
țind montorilor și instalatori
lor să pătrundă in noile hale 
pentru a monta cele peste 
200 de motoare electrice șl 
peste 50 000 de tronsoane de 
țevi de diferite diametre.

Termenul final al lucrării 
este prevăzut pentru sfirși-

tul acestui an pentru ca, la 
1 ianuarie 1972, combinatul 
să poată produce la întreaga 
lui capacitate. El va livra 
economiei bulgare 800 000 to
ne de caolin pe an și 100 000 
tone de șamotă preparată in
tr-o mare și modern utilată 
secție a combinatului. După 
părerea specialiștilor bulgari, 
această cantitate va satisface 
in întregime necesitățile in
terne, urmînd ca o însemnată 
parte să poată fi și exportată.

phi/imi
românești

FINLANDA : După șase ani de cercetări, o echipă de pa
tru oameni de știință finlandezi au reușit să obțină alimente 
din resturile de celuloză. Alimentele, cu un conținut de pro
teine de 60 la sută, au fost experimentate cu succes pe ani
male.

In foto: Unul din cei patru cercetători in laboratorul 
său.

LONDRA 31 (Agerpres). — Un colectiv al teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" din București a prezentat pu
blicului din Edinburg un spectacol cu piesa lui Caragiale 
„D’ale carnavalului". Deși in aceeași seară se desfășurau și 
alte prestigioase spectacole în cadrul festivalului din Edin
burg, publicul scoțian a umplut pînă la refuz sala teatrului 
„Lyceum".

Au participat cunoscuți oameni de teatru din Anglia 
și membri ai conducerii festivalului din Edinburg. -

A fost, de asemenea, de față ambasadorul României la 
Londra, Vasile Pungan.

Consemnind satira socială și vigoarea comică a clasicu
lui român, în cronicile apărute în ziarele de marți se evi
denția, totodată, măiestria interpretativă a echipei de actori 
de la „Lucia Sturdza Bulandra", primul colectiv de teatru 
românesc în Marea Britanic, virtuțile regiei și ale sceno
grafiei.

Sub semnătura lui Allan Wright, „Scotsman", de exem
plu, scrie: „întreaga companie evoluează cu exuberanță 
egală pe intreg parcursul operei, aducind frenezia farsei". 
La rîndul său, „Daily Express" remarcă marea precizie a 
jocului actoricesc și ritmul alert al reprezentației.

o
In holul teatrului Lyceum a fost deschisă o expoziție 

de scenografi© românească deosebit de apreciată de specia
liști, de numerosul public.• ♦ •

<5

CAIRO 31 (Agerpres). • — 
Intr-un discurs rostit la pos
turile de radio și televiziu
ne, președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat, 
a cerut populației egiptene 
să aprobe in cadrul referen
dumului organizat la 1 sep
tembrie. proiectul de consti
tuție al Federației Republici
lor Arabe, întocmit de șefii 
de stat ai R.A.U., Libiei și 
Siriei și sancționat ulterior 
de organismele conducătoare 
din cele trei țări.

Președintele Sadat, rela
tează agenția'MEN. a subli- 

• niat, cu acest prilej, că ..fie
care din cele trei republici 
va reprezenta o parte com
ponentă a federației, dar își 
va păstra, independent, per
sonalitatea sa distinctă, pre
cum și propriul său aparat 
de stat, constituind o unita
te puternică".

SAIGON 31 (Agerpres). — O 
coloană americană de, blindate 
a căzut luni seara intr-o am
buscadă, pe cînd se afla la 
cinci kilometri de Da Nang, re
latează de la Saigon corespon
denții agențiilor de presă. Ac
țiunea patrioților a fost atît de 
puternică, incit elicopterele și 
artileria americană au interve
nit intens pentru degajarea co
loanei. Este cel de-al patrulea 
atac organizat in ultimele cinci 
zile împotriva unor coloane 
blindate aparținînd diviziei ,A- 
merical" care operează la sud

de Da Nang, scrie agenția As
sociated Press, menționînd câ, 
în total, opt' americani au fost 
uciși, .17 răniți și opt vehicule 
blindate în întregime distruse.

Pe ansamblul teritoriului sud- 
vietnamez, ultimele 24 de ore 
s-au caracterizat printr-o vie ac
tivitate a forțelor patriotice. 
Lupte puternice au fost semna
late in delta fluviului Mekong, 
în provincia Quang Tin, pre
cum și în provincia Binh Du
ong, la mai puțin de 30 da 
kilometri de Saigon.

■N

Salvador
președintelui

4> Ambasadorul României la 
Fraga, Teodor Haș, a fost pri
mit în vizită de prezentare de 
președintele guvernului federal 
al R. S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal.

Ambasadorul roman și pre
mierul cehoslovac au discutat 
probleme privind relațiile bila
terale româno-celioslovace.

Intilnirea a decurs intr-o at
mosferă prietenească, cordială.

Primul secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, Todor Jivkov, 
a avut marți convorbiri cu 
Georges Marchais, secretar ge
neral adjunct al C.C. al P. C. 
Francez, care se află intr-o vi
zită în R. P. Bulgaria -- infor
mează agenția BTA. Cu acest 
prilej, s-a făcut un schimb de 
informații despre activitatea 
celor două partide și au fost 
examinate probleme ala mișcă
rii comuniste și muncitorești 
și ale situației internaționale.

tr-o vizită oficială de prietenie, 
o delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de Ale- 
xandr Liasko, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R. S. S. Ucrainiene.

JAPONIA

Bilanțul 
ravagiilor 
taifunului 

Trix
TOKIO 31 (Agerpres). — 

34 de persoane ucise, 1000 
de locuințe distruse, iar alte 
39 000 avariate reprezintă, 
in momentul de față, bilan
țul parțial al ravagiilor pro
vocate de taifunul Trix, unul 
din cele mai puternice care 
s-au abătut in ultimii ani 
asupra Japoniei. Ploile toren
țiale și x'intul care depășea 
viteza de 128 kilometri pe 
oră au afectat, îndeosebi, 
regiunea Miyazaki, in regiu
nea sudică a insulei Kyushyu, 
unde traficul aerian, feroviar 
și rutier a fost complet per
turbat.

După direcția sa de depla
sare, taifunul amenință capi
tala niponă, precum și zona 
industrială și dens populată 

I a marelui oraș-port Osaka.

ȘTIRI 
SPORTIVE

La 4 septembrie, la Chicago 
va avea loc meciul internațio
nal amical de box dintre echi
pele României și S.U.A. Id xe- 
derea acestei întilniri, federa
ția română a alcătuit următoa
rea echipă, în ordinea catego
riilor de la semimuscă la grea : 
M. Aurel. C. Gruescu, A. Mo- 
raru, G. Pometcu, V. Antoniu, 
C. Cuțov, V. Zilberman. I. 
Gyorffi, Al. Năstac, I. Monea 
(H. Stumpf) și I. Alexe. Antre
norii echipei sint Ion Popa și 
Ion Chiriac.

VIENA 31 (Agerpres). — Marți s-a deschis la Viena, 
sub egida Institutului Internațional al Păcii, Colocviul ști
ințific pe tema „Teoria instinctului agresiv al războiului și 
problemele apărării păcii”. La această importantă reuniune 
iau parte oameni de știință din Anglia, Austria, Ungaria, 
R. D. Germană, Olanda, Polonia, U.R.S.S., S.U.A., Ceho
slovacia și Japonia. Din România participă prof. Constantin 
Botez, șef de sector la Institutul de psihologie al Academiei 
de științe sociale și politice.

< Sub auspiciile Asociației 
do prietenie româno-indiană, Ia 
Delhi a fost organizată o gală 
cu filmul românesc „Valurile 
Dunării"'.

Au participat oficialități in
diene, membri ai Parlamentului 
oameni de cultură, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic. 
A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Delhi, Petre Tănăsie.

La Upsala, în Suedia, se 
desfășoară, începind de luni, 
un seminar pe tema ,.O str .’.e- 
gie de dezvoltare a Africii", 
organizat de Fundația Dag 
Hammarskjoeld. Participă ex- 
perți din nouă țări africane și 
scandinave, precum și repre
zentanți ai guvernului suedez.

Luînd cuvin tul la descinderea 
seminarului, primul ministr î 
suedez, Olof Palme, a averti
zat că un eventual răiboi co
mercial intre țările accidentale 
industrializate sau revenirea la 
măsurile protecționiste — ca 
reacție la hotărîrile adoptate 
de S.U.A, — ar putea afecta 
grav schimburile externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

BOGOTA 31 (Agerpres). — 
„America Latină trebuie să-și 
cucerească azi independența 
economică prin forța conști
inței naționale și revoluțio
nare a popoarelor sale" — a 
declarat președintele chilian, 
Salvador Allende, aflat in
tr-o vizită oficială în Colum
bia

„In țările Americii Latine 
nu mai pot fi impuse di
rective de politică externă, 
ajustate la schimbările pe 
care le adoptă o putere he
gemon ică și care nu cores
pund intereselor lor ; statele 
latino-americane nu mai pot 
asista ca niște simpli specta
tori la hotărîrile ce afectea
ză direct resursele lor natu
rale și politica lor in gene
ral. Popoarele continentului 
trebuie să-și accentueze efoi- 
turile pentru a-și impune 
propria voință asupra bogă
țiilor care le revin și care 
sînt esențiale pentru deplina 
lor dezvoltare", a subliniat 
preși

Referindu-se la actuala 
criză a sistemului financiar 
al lumii occidentale, preșe
dintele Allende a scos în e- 
vidență nemulțumirea fireas
că a latino-americanilor față 
de actualele raporturi econo
mice și comerciale cu parte
nerii lor occidentali. El a 
menționat, în context, că, în
tre 1955 și 1965, datoria pu
blică externă a țărilor lati
no-americane aflate în curs 
de dezvoltare s-a mărit de 
patru ori.

Vorbind, apoi despre rela
țiile dintre Chile și Colum
bia. președintele Allende a 
relevat sprijinul pe care țara 
sa l-a ac rdat moțiunii pro
puse de delegația țării gazdă 
la ultima sesiune a Organi
zației Statelor Americane 
(OSA) privind reducerea -ar
mamentelor el a adăugat 
că ..este de neconceput ca 
America Latină să-și iroseas
că propriile resurse pentru 
înarmare".

• ♦ •

tierei, hotărîtă de guvernul si
rian la 25 iulie".

Intre 11 și 13 septembrie. 
Atena găzduiește campionatul 
balcanic de polo pe apă rezer
vat juniorilor. Alături de reJ 
prezentativa României, la a- 
ceastă competiție rezervată ti
nerilor poloiști mai participă 
reprezentativele Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei și Turciei. An
trenori: lotului, Paul Niculescu 
.și Bădiță Alexandru, speră in
tr-o frumoasă comportare a ti
nerilor reprezentanți ai polou- 

înesc avind în vedere 
șl performanța realizată în re
centul turneu găzduit de Bucu
rești, dotat cu trofeul „Cupa 
Prieteniei’.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Corespondență de la Silviu 
Podină : Cu prilejul celui de-al 23-lea Congres internațional 
de apicultură al „Apimondiei", care are loc la Moscova, in 
saloanele hotelului „Rossia" s-a deschis expoziția interna
țională de apicultură „Apicultura-71".

La această expoziție, Asociația crescătorilor de albine 
din România participă cu un număr mare de exponate, prin
tre care linii tehnologice complete pentru prelucrarea mierii, 
utilaje, unelte și produse apicole. Exponatele românești se 
bucură de aprecierea unanimă a specialiștilor, fiind soli
citate la export de firme și organizații din străinătate.

In a doua jumătate a lu
nii august, la Damasc a avut 
loc cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Baas din Siria 
— anunță un comunicat oficial 
publicat luni în capitala si
riană. Congresul a ales noul 
Comandament interarab al 
partidului Baas. In cadrul pri
mei reuniuni a noului Coman
dament interarab, președintele 
Siriei, gerieralul Hafez Assad, 
a fost ales secretar generai al 
partidului Baas — informează 
comunicatul.

<< Sub președinția lui Yasser 
Arafat, la Beirut s-a deschis 
reuniunea Comitetului Executiv' 
al Organizației pentru elibera
rea Palestinei. Intr-o declarație 
făcută de un purtător de cu- 
vînt al Comitetului, se men
ționează că actualele lucrări 
ale reuniunii sînt consacrate, 
îndeosebi, unor probleme pri
vind situația rezistenței pales
tiniene în Iordania.

<■ Luni au început la Paris 
convorbiri „tehnice" franco— 
vest-germane, consacrate depis
tării posibilităților de apropie
re a punctelor de vedere ale 
celor două pârli in problemele 
monetare, după deciziile alăp
tate de președintele Nixon pri
vind situația dolarului.

• ♦ •
In localitatea elvețiană Sion s-a încheiat Concursul in

ternațional de vioară, organizat în cadrul Festivalului mu
zical „Tibor Varga". Juriul a acordat premiul II violonistu
lui român Andrei Agoston din Cluj. (Premiul I nu s-a acor
dat).

Absolvent al Conservatorului clujean, promoția 1971, 
tînărul -violonist Andrei Agoston s-a remarcat și in cadrul 
altor competiții muzicale internaționale, fiind laureat al 
Concursului și FestivaluLui internațional ,.Bach“ de la 
Leipzig, al Concursului internațional de muzică Ceaikovski, 
de la Moscova, și al celui de-al V-lea Festival și Concurs 
internațional „Georg© Enescu“. (Agerpres)

/

<• După cum informează a- 
genția ADN, Gerhard Beii, se
cretar de stat în Ministerul 
pentru problemele economice 
externe al R.D.G., a subliniat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, câ îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de producție 
sporește puterea economică și, 
implicit, capacitatea de export 
a țării. Prin aceasta, a arătat 
el, sînt oferite posibilități și 
pentru dezvoltarea în continua
re a comerțului R.D.G. cu țări
le industriale capitaliste.

La invitația Congresului 
național al Republicii Chile, la 
Santiago de Chile a sosit. în-

♦< La Panmunjon a avut loc 
a treia întrevedere între trimi
șii Societății de Cruce Roșie a 
R. P. D. Coreene și Societății 
de Cruce Roșie din Coreea de 
sud.

Două dintre cele mai mari 
fabrici particulare din Chile au 
fost preluate de lucrătorii a- 
cestora nemulțumiți de ..proas
ta lor administrare", informea
ză agenția Associated Press. 
Este vorba de fabrica de an
velope și baterii electrice, sub
venționată în parte de socie
tatea nord-americană „General 
Tire Co." și de o fabrică de 
bere aparținînd industriașului 
chilian Augustin Edwards.

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului do Interne al Iorda
niei, citat de agenția France 
Presse, a anuțat că guvernul 
iordanian a închis frontiera cu 
Siria „pentru toată lumea", pre- 
cizînd că „această hotărîre este 
un răspuns la închiderea fron-

Intr-un document oficial 
remis guvernului britanic, 
primul ministru a| Republicii 
Irlanda, Jack Lynch, a res
pins poziția autorităților en
gleze în legătură cu inciden
tul de la granița cu Irlanda 
de Nord. Potrivit versiunii 
armatei britanice, duminică 
s-ar fi deschis focul pe terito
riul Republicii Irlanda asupra 
unei patrule militare engleze, 
staționată in Ulster.

La Londra, s-a anunțat că 
guvernul britanic se va în
truni de urgență, pentru a 
examina incidentul înregistrat 
duminică la frontiera dintre 
cele două Irlande.

Cel de-al XlII-lea Con
gres internațional filologic și de 
lingvistică romanică s-a des
chis luni la universitatea din 
Quebec, sub președinția lui 
Georges Straka. profesor la u- 
niversitatea Laval.

Aproximativ 600 de delegați 
din 35 de țări vor prezenta în 
cursul acestei săptămfni peste 
300 de comunicări.

Potrivit unui
cat publicat luni seara de 
tre căpitănia portului ~ 
incendiul d<
..Hellenna" i
a 24 de persoane. Numărul ce
lor salvați se ridică la 1 159.

a

nou comuni- 
că- 

Brindisi, 
pe vasul grec 
provocat moartea

O O pictură de o deosebită 
valoare artistică, datind din 
secolul al XIV-lea, a fost fu
rată din Biserica Santissima 
Annunziata, din localitatea ita
liană Santa Lucia di Mela (în 
apropiere de Messina). Tablou! 
este atribuit elevilor lui Duc
cio di Boninsegna, precursorul 
„noii școli sieneze" de pictură. 
Acesta este cel de-al 77-lea 
furt de lucrări de artă comis 
în bisericile din Italia de la 
începutul anului in curs.

ț) Șahinșahul Iranului, Mo
hamad Reza Pahlavi Aryamehr. 
a propus, intr-un discurs rostit 
cu ocazia primei sesiuni a no
ului Parlament iranian, ca Ori
entul Apropiat să fie declarat 
regiune fără arme atomice.

In capitala finlandeză con
tinuă să se desfășoare runda a 
cincea a convorbirilor sovietn- 
americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice 
(SALT). Marți, delegațiile Uni
unii Sovietice și Statelor Unite, 
conduse de Vladimir Semionov, 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S. și, res
pectiv. Gerard Smith, diiecto
rul Agenției americane pentru 
dezarmare și controlul arma
mentelor. s-au întîlnit. la am- 
basada S.U.A., într-o nouă șe
dință de lucru, care a durat o 
oră și jumătate. Următoarea 
reuniune va ax’ea loc vineri la 
sediul Ambasadei Uniunii So
vietice.

(Pi Un număr de șase persoa
ne și-au găsit moartea în urma 
inundațiilor provocate de o pu
ternică furtună care s-a abătut 
asupra provinciilor centrale din 
Turcia. De asemenea, au pierit 
numeroase vite. Circulația pe 
șosele și căi ferate este serios 
afectată.
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