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DĂRUIRE ÎN MUNCĂ

Recurgînd la metoda clasică de săpare și betonare, 
muncind în condiții deosebit de dificile (interceptarea unui 
parchet de roci tari, infiltrații mari de apă etc.), harnicii 
și tenacii mineri ai lui Nicolae Bartha vor să realizeze, to
tuși, lucrări de calitate, durabile, în cadrul importantului 
obiectiv al viitoarei arhitecturi a E. M. Livezeni pe carc-1 
execută ■ puțul de aeraj nr. 1. Rezolvarea fericită a aera- 
jului în toată partea estică a câmpului minier depinde, deci, 
în primul rînd, de puterea de dăruire, de dîrzenia acestor 
oameni care trasează în granitul faptei zi de zi, noapte 
de noapte, ..tronsoanele" rezistente destinate să închege 
labirinticul complex subteran al aceleia ce va fi una dintre 
cele mai moderne mine ale Văii Jiului.

Datorită vredniciei dovedite în fierbintea lună a lui 
august, îndeplinindu-și și norma încredințată în proporție 
de 131 la sută, brigada lui Nicolae Bartha a ajuns, deja, 
aproape de cota 730. In primele zile ale lunii curente, s-au 
realizat aici cca. 7 metri liniari de săpare. Se intențio
nează ca, în curînd, și la acest colectiv să se introducă 
metoda avansată, eficientă, de organizare și retribuire a 
muncii în acord global care și-a demonstrat rodul bogat
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Cel de-al XIV-lea Congres in
ternațional de studii bizantine 
a continuat marți în amfitea
trele Universității din Bucu
rești.

Pe agenda zilei au fost în
scrise rapoartele prezentate în 
cadrul temei «Frontiere și re
giuni de frontieră în secolele 
VII—XII (frontierele asiatice)" 
de către Helene Ahrweiller 
(Franța), Z. V. Udalcova și 
A. P. Kazdan (U.R.S.S.), R. M. 
Bartikian (U.R.S.S.), A. Pertusi 
(Italia). N. Oikonomides (Gre
cia) și D. Obolensky (Anglia). 
Pe marginea acestor rapoarte au 
avut loc ample și vij dezbateri

la care au participat cunoscuți 
bizantinologi români și străini. 
La aceeași temă au mai fost 
susținute numeroase comunicări.

Alte comunicări au fost, de 
asemenea, susținute în cadrul 
temei „Societatea și viața inte
lectuală în secolul al XIV-lea11.

Lucrările Congresului au con
tinuat apoi pe secții de lucru.

In seara aceleiași zile au a- 
vut loc proiecții ale unor fil
me de scurt-metraj despre arta 
românească și viața lui Nicolae 
Iorga.

Lucrările reuniunii continuă.

(Agerpres)

a creării 
Partidului 
Comunist
Bulgar

Plenara Comitetului orășenesc 
de partid Vulcan consacrată 
dezbaterii activității politico-e
ducative a fost străbătută de 
ideea necesității intensificării 
activității organelor și organi
zațiilor de partid pentru for
marea și dezvoltarea conștiinței 
revoluționare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii. Pe 
fondul acestei cerințe majore, 
puse ir.' fața întregului partid 
de secretarul nostru general, a 
fost axactă atît informarea pre
zentată de tov Petru Barbu, 
prim-secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, cit și inter
vențiile participanților,

— Valoarea programului de 
knbunătățire a muncii educa
tive. elaborat de secretarul ge
neral al partidului, constă în 
faptul că el vizează factorul e- 
sențial al progresului țării noas
tre pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate — omul, conștiința sa, a 
spus in plenară tovarășul Gheor- 
ghe Săcâluș, secretarul comite
tului de partid al minei Vulcan. 
Analizând carențele activității 
organizațiilor de partid pe tă- 
rimul educației, vorbitorul a 
■arătat că in cadrul organizației 
‘de partid de la E.M. Vulcan 
activează 165 comuniști cu di
ferite funcții de răspundere în 
organele de partid, iar alți zeci 
de membri de partid sint agi
tatori sau fac parte din orga
nele conducătoare aie organiza
țiilor de masă. Iată o forță pu
ternică. capabilă să confere 
muncii politico-educative un 
conținut bogat, o eficiență ma
ximă. .Dar, pentru aceasta fie
care comunist cu funcție de 
răspundere trebuie să-și facă 
datoria, să participe efectiv, cu 
responsabilitate și combativita
te comunistă la viața de partid, 
la activitatea educativă și. cu 
siguranță, rezultatele noastre 
vor fi superioare in toate do
meniile. Or. să recunoaștem, nu

noaștem că și noi am avut în 
vedere mai mult latura orga
nizatorică și economică a acti
vității cotidiene și mai puțin 
pe cea a conștiinței, aspectele 
ei lacunare, respectiv, diferite
le abateri de la disciplină, ne
motivatele. neindepLinirea sar
cinilor. Această deficiență, for
malismul s-au manifestai preg
nant. bunăoară, in domeniul 
învățământului de partid. S-a 
ajuns ca un cerc să cuprindă 
500 de cursanți. Deci au fost 
cuprinși oamenii în învățămînt. 
Da- nu s-a urmărit conținutul 
invățămintului. modul cum con
tribuie la îmbogățirea cunoștin
țelor politice, la formarea con
vingerilor comuniste ale cursan- 
ților. La fel se intimplă și în 
ceea ce privește dezbaterile i- 
deologice, care sînt neglijate în 
mu ie organizații de bază, fiind

preferate discuțiile tehniciste, 
pe marginea unor rapoarte de 
aceeași natură.

Asemenea deficiențe, după 
cum a relevat plenara, sînt 
proprii și altor organizații de 
bază. Organele și organizațiile 
de bază nu au acordat în toa
te cazurile atenția cuvenită 
dezvoltării conștiinței socialiste, 
cultivării respectului față de 
normele eticii comuniste, a a- 
titudinii înaintate față de mun
că și proprietatea obștească. 
Ca dovadă, în viața colectivelor 
de muncă ale orașului se mai 
mențin diferite abateri, nea
junsuri disciplinare, fără să fie 
combătute cu operativitate. In 
unitățile industriale ale orașu
lui s-au înregistrat de la înce
putul anului, 8 664 nemotivate i 
pentru actele de indisciplină, a- 
varii etc. au fost aplicate peste 
2 000 de sancțiuni administra
tive unor salariați, dintre care 
unii sînt și membrii de partid. 
In comerț se mai mențin acte 
de necinste, atitudini incorecte 
față de cetățeni. Ce denotă 
toate acestea ? Lipsa unui cli
mat de exigență și responsa
bilitate in combaterea lor, su
perficialitatea, îngăduința, to
leranța unor organizații și co
mitete de partid, a unor mem
bri de partid cu funcții de răs
pundere, activitatea deficitară 
pe tărîmu] educării comuniste.

Sînt caracteristice criticiîe 
formulate in acest sens îndeo
sebi în privința desfășurării 
invățămintului ' de partid — 
formă deosebit de importantă 
în educarea marxist-leninistă a 
membrilor de partid. S-a cri
ticat mai ales situația de la 
preparația Corcești, unde din 
cei 174 cursanți 90 nu au parti
cipat decît ]a un număr redus 
de teme. Intre aceștia se află 
și cadre tehnice, maiștri, mem
bri ai birourilor organizațiilor 
de bază ca Dumitru Burchel, 
Vasile Gonciulea, Al. Laszlo, 
Gh. Brîndușoiu. Au fost criti
cați și propagandiști ca Tra
ian Avramescu. Florea Tudo- 
resc-u, Constantin Purece care 
au tratat cu superficialitate mi
siunea ce Ii s-a încredințat.

Deficiențele în domeniul mun
cii de propagandă se explică 
prin faptul că multe organe de 
partid consideră, cu totul gre
șit. că de învățămînt, de cali
tatea lui, sint răspunzători doar 
propagandiștii, sau responsabi
lii cu propaganda din birourile 
organizațiilor de bază și nu în
tregul organ de partid. Nu a 
făcut totul pentru buna desfă
șurare a activității educative 
nici comisia de propagandă de 
pe 'lingă comitetul orășenesc

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

’? S-a scurs încă un an din 
A istoria execuției Sistemului 
$ hidroenergetic și de naviga- 
Iție de la Porțile de Fier. Con

siderat pe drept anul mari
lor premiere industriale de 
la Porțile luminii și al nu
mărătorii inverse, acest an a 
adus intr-un stadiu final con- 

a strucția de pe Dunăre. Sint 7 
ani — 2 556 de zile — de 
cind aici a fost semnat actul 
inaugural al celei mai mari 
centrale hidroelectrice de pe 
Dunăre, unitate care prin pu
terea totală instalată ocupă 
un loc fruntaș în ierarhia 
obiectivelor de acest fel din 
lume.

Dar, să întreprindem, acum 
la cea de-a 7-a aniversare 
a șantierului, o vizită in a- 
ceastă zonă.

Lăsăm în urmă harpa me
talică ce a servit la aduce
rea balastului din fosta Insu
lă Golu, la stația de betoane 
— cel mai mare funicular 
montat în țară — și intrăm 
pe noua șosea de la a cărei 
dare in exploatare se împli
nesc la data aniversară a 
șantierului — doi ani. Un po
pas in dreptul fostului balon 
ce servea la dirijarea navi
gației pe bătrinul fluviu eu
ropean ne permite să admi
răm panorama generală a 
sistemului. Turnul de coman-

dă a navigației prin ecluză, 
de înălțimea unui bloc cu 35 
de nivele, domina semeț noul 
peisaj. Clădirile centralelor 
apar ca două imense hale in
dustriale. Rînd pe rînd, por
țile ce delimitează camerele

7 ANI
LA

PORȚILE 
DE FIER

ecluzei românești se deschid 
ori se închid dind cale li
beră circulației navale in a- 
monte și în aval de axa sis
temului. Peste deversoarele 
barajului se preling la vale 
șuvoaie de apă. Pe crestele 
sale, ca și peste ecluze și 
centralele electrice se întinde

panglica de asfalt a unei fru
moase și utile căi rutiere ce 
unește malurile Dunării in
tre Gura Văii și localitatea 
Sip din R.S.F. Iugoslavia. 
Constructorii și localnicii o 
numesc pe drept cuvînt „dru
mul prieteniei"...

Coborim în centrală. încă
perea se aseamănă clădirii 
unui laborator. A dispărut 
complet platforma de mon
taj. Inginerul de serviciu ne 
informează că cele cinci hi- 
droagregate, din care două 
de concepție și producție ro
mânească, pulsează zilnic in 
sistemul electroenergetic na
țional o cantitate de electri
citate egală cu cea produsă 
in 36 de ore din 1950 in toate 
centralele electrice din Ro
mânia. De altfel, numai agre
gatele aflate acum în exploa
tare dispun de o capacitate 
mai mare decît cea însu
mată de hidrocentralele exis
tente in țară cu doi ani in 
urmă. Ilie Mircea, inginerul 
șef al șantierului de montaj, 
care a fost prezent la asam
blarea tuturof detaliilor a- 
gregatclor, ne precizează că 
cel de-al 7-lea an de exis-

Marin COANDA
corespondent Agerpres
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Conferința 
județeană

a 
Organizației 
pionierilor
In zilele de 11 și 12 septem- 

iembrie. Ia Deva, va avea 
loc conferința județeană a 
Organizației pionierilor. Va
lea Jiului va fi reprezentată 
de o delegație compusă din 
35 de pionieri (comandanți 
de detașamente și conducă
tori de cercuri pionierești) și 
50 de cadre didactice și ac
tiviști ce se ocupă de munca 
organizațiilor pionierești din 
municipiu.

Conferința va dezbate ac
tivitatea desfășurată in ul
timii 4 ani de Consiliul ju
dețean și unitățile de pio
nieri din județuT Hunedoara, 
va formula propuneri de îm
bunătățire a statutului or
ganizației și va jalona linia 
directoare a organizațiilor 
pentru perioada ce urmează.

In obiectiv : frezoarea 
Marioara Radu de la 

U.U.M.P.

„Rid în soare argintii, zeci de blocuri..."

In sălile Muzeului de isto- I 
rie a partidului comunist, a l 
mișcării revoluționare și de- | 
mocratice din România, marți , 
dimineața s-a deschis expo- ] 
ziția documentară consacrată • 
celei de-a 80-a i 
creării Partidului Comunist ' 
Bulgar. î

Exponatele înfățișează in 1 
mod expresiv drumul de luptă t 
străbătut de partidul mar- I 
xist al clasei muncitoare din 
țara vecină și prietenă, ac
tivitatea sa în fruntea luptei 
maselor populare împotriva 
exploatării capitaliste, a rcac- 
țiunii și fascismului, pentru 
eliberare națională, pentru 
socialism. Este prezentată ac
tivitatea plină de abnegație 
a maselor muncitoare in anii 
de după eliberare pentru fău
rirea și dezvoltarea noii o- 
rînduiri.

In expoziție 
aspecte 
legături 
poporul 
bulgar, 
bulgară 
ției socialiste s-a 
s-a t 
rile vieții economice, politice 
și social-culturale. O serie de 
exponate reliefează contribu
ția deosebită 
nirile dintre 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au adus-o la dezvoltarea re
lațiilor frățești. reciproce din
tre cele două partide, t 
popoare.

- . I aniversari a i

I
I

I
I
I
I
I 
I 

dintre i 
poporul I

■ I 
wuanoie o-a cauh» 91 
adîncit pe toate planu- | 
vieții economice, uolitice •

I 
pe care întil- I 

tovarășii Nicolae|
■ I 

-'e um- . 
țări și J

(Agerpres) I

sint oglindite 
privind străvechile 
de prietenie dintre 
român și ț 
colaborarea româno- 
care în anii construc- 

extins și

EXPOZIȚIE 
internațională 
de abrazive

Sala Palatului Republicii So
cialiste România găzduiește înj 
tre 6—11 septembrie a doua 
Ediție a Expoziției internațio
nale de abrazive, la care par
ticipă -firme din Austria, El
veția. R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Italia. Ungaria și 
S.U.A.

Societăți și firme industriale 
de reputație expun e gamă va
riată de abrazive și produse 
din diamant, utilizate în pre
lucrarea metalelor, sticlei, ma
terialelor plastice, lemnului, 
pielei, în industria de auto
mobile etc.

(Agerpres)

„Personalitatea" șefului meu
A devenit oarecum la mo

dă să iți critici șefii. Se zice 
că e o dovadă de curaj. Poa
te da. poale nu. In ce mă 
privește, eu au rămas tot 
așa. Nu am ințeles și nu voi 
înțelege niciodată SA CRITIC 
PE CAMPANII : azi șefii, 
miine subșefii etc. Am ceva 
de zis, zic. N-am, atunci tac.'

Am făcut această introdu
cere ca să nu se creadă 
cumva că dacă voi spune 
aici cîteva lucruri despre 
șeful meu, aș face-o pentru 
că aș avea ceva personal cu 
el, ori că aș căuta să profit 
cine știe de ce conjunctură 
favorabilă și să-l sap. Nu-mi 
sînt și nu mi-au fost proprii 
asemenea activități.

Și încă ceva. Vreau să se 
știe că, în tot ce voi spune 
înțeleg să mă refer strict nu
mai și numai la șeful meu.

Așadar, acest șef al meu 
s-a nimerit să fie șef, pentru 
că s-a nimerit să aibă și el 
un șef pe undeva. Care-l ține, 
AT1TA CIT O MAI ȚINE. 
Dar. acestea sint problemele 
lui și il interesează cum și 
le rezolvă. Ceea ce mi-am 
propus eu să arăt e de altă 
natură.

In primul rînd mă simt o- 
bligat să-l descriu. Nu din 
vre-o tendință de. portretist 
ci pentru că merită. E un 
exemplar destul de rar. MĂ
CAR DE AR FI ULTIMUL. 
Nu prea înalt, nu prea gras, 
nu prea deștept. Acru și în
verșunat, anume parcă făcut

să dușmănească lumea. Vreau 
să zic, lumea de la el in jos, 
pentru că pe aceia de la el 
in sus...! Și are o metodă, 
ce mai! Tună și fulgeră. Cu 
predilecție, cind cel împotri
va căruia tună și fulgeră nu 
e de față. E una din parti
cularitățile metodei sale.

De pildă intr-o zi ne chea
mă furtunos, la el. Ne-ain 
prezentat toți in păr, afară 
de B. D. Acesta a zis că nu

merge, pentru că are proble
me mai importante de rezol
vat. A observat imediat că 
nu corespundam Ia numără
toare și a început :

— Asta e domnilor ! Ne fa
cem de cap. Poftim, B. D. 
nici n-a catadixit să vină. 
Să terminăm o dată cu... și 
a ținut-o așa, iar eu mă mi
ram și nu înțelegeam de 
fapt cui ii vorbește ? Pe cine 
anume ceartă ? Noi cei pre
zent i veniserăm la timp și a- 
cum ca și altă dată. B. D.

era cel ce lipsea și acum, 
ca și in alte rînduri.

Mi s-a adresat direct.
— Te rog să-l chemi de 

îndată!
M-am conformat dar B. D. 

mi-a spus să-i comunic că 
NU VREA SĂ VINĂ. Nu 
i-am comunicat chiar așa ci, 
mai pe ocolite. S-a înfuriat 
cumplit.

— l-ai spus dom'le că l-am 
chemat eu ?

— Spus!
— Și ce a zis ?
— Că nu vine !!
A strigat portarul.
— Te duci și-l aduci! Ori

cum. dar nu vii fără el.
N-a mai fost nevoie, deoa

rece in chiar clipa aceea 
B. D. a intrat pe ușă. Se 
vede că renunțase la incă- 
păținarea lui. L-am privit cu 
toții speriați, îl și vedeam 
bucăți, bucățele. B. D. insă, 
suridea candid. S-a așezat 
liniștit intr-un fotoliu, luind 
o mină obosită de parcă el 
ne-ar fi așteptat pe noi și 
nu invers.

Iar șeful... Ei bine, șeful a 
tăcut mile. A întors inutil 
niște hirtii de pe masă, ca 
și cind nimic nu s-ar fi in- 
timplat, după care a anun
țat 1

— Acum că sîntem toți, 
putem începe !

Și am început.' Și de atunci, 
mă tot întreb. Mai e oare 
pe undeva un șef așa ca al 
meu ? Și dacă mai e, pină 
cind va mai fi ?

V.Man.D.
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GOSPODĂRIREA MAI JUDICIOASĂ 
A VALORILOR MATERIALE

■Progresu] continuu a) c<vno- 
înio noastre socialiste impune 
m Mizarea unor indici de efin- 
ență ridicați în toate sectoa
rele de activitate. Îmbuna'., iți- 
rca mdiedor de eficiența sc.i- 
cMâ o preocupare permanentă 
pentru folosirea eu randament 
maxim nu numai a capac â’ lor 
de producție și a forței de 
muncă, dar și a tuturor valo
rilor bănești și materiale, Fie
cărui salariat la locul săi de 
muncă — în calitatea sa de 
proprietar și producător — ii 
rex ne o răspundere sp< î in 
gospodărirea întregului poten?- 
bal economic al unității — in
clusiv a! fondurilor bîneș și 
materiale.

Fondurile utilizate de î e- 
punderi în act vitatea l«i. tre
buie să se încadreze în volu
mul lor planificat — '-■abilii 
4n strictă concordantă cj nevo
ile reale determinate de sarci
nile de producție, desfacere. - 
provzionare. Nerespet .area in 
practică a acestor princip ■ — 
hotâritoare pentru buna desfă
șurare a activității unei între
prinderi și obținerea unor :n- 
dientor> financiari de eficien
ță — < nduce la apariția unor 
jfflumene negative în situația

Noutăți 

din lumea

științei și tehnicii
Mină a viitorului

In 1976, în bazinul carboni
fer al Donețulu; va fi constru
ită o mină în care nici un 
muncitor nu va lucra subteran. 
A Kuzmici, șeful proiectului, 
specialist în proiectarea de în
treprinderi miniere, a furnizat 
următoarele detalii cu privii e 
Ia această mină : într-un front 
dc abataj de 250 m, împărțit 
in două, se vor afla două com
bine puternice, tare extrag pe 
minut cile 7—8 tone de cărbu
ne. De aici, cărbunele ajunge 
pe benzi rulante speciale pină 
la fabrica de înnobilare. T e 
mașinile sint dirijate de un in- 
giner-operator la un pupitru. 
5ntr-o galerie, lingă frontul de 
abataj.

Mina va avea patru fronturi 
de abataj. Numărul operatorilor 
va fi și el de patru și ei vor fi 
asistați de citi va tehnicieni 
«.are vor avea misiunea de a 
deservi mașina Intr-o astfel de 
nună nu vor lucra decît cca. 
900 de oameni, ș nu m multe 
mii cum se intimplă în prezent. 
In 24 de ore, o astfel de mină 
va furniza 16 000 tone de căr
bune.

in incinta minei se va afla 
un bazin de înot, încăperi pen
ii u tratament cu băi de nămoi. 
raze ultraviolete ele.

Intr-o astfel de mină, deble- 
ierea stratului se va face sub 

unghi de 16 grade, față de 
r > izontală

Metodă de evaluare 

a calității lemnului

O nouă metodă de evaluare a 
calității lemnului a fost pusă 
la punct de cercetătorii de la 
Stațiunea de cercetai i asupra 
calității lemnului a I.N.R.A. 
(Franța).

Conform noii metode se fo- 
loseșle un torsiometru .are mă
soară cuplul necesar înșurubării 
unui burghiu pînă ia o adin- 
cime prestabilită.

Prin acțiuni 
voluntar-patriotice
ln ultimu; timp, s-au desfășurat ample lucrări pentru 

amenajarea terenului de la lacul dc agrement situat la 
mirarea in artierul Aeroport. Cîteva zile în șir, buldo
zerul S-l 300 de la S.T.R.A., condus de tînărul Ștefan Ciu- 
raru. a disloc.it pămîntul și l-a nivelat pe fundul lacului, 
a taluzat malurile și a conturat forma finală a obiectivului, 
lori, sa'.ariații serviciilor administrative de la întreprinde
rile I.G.C.. I.G.L., IEI.. O.C.L. Alimentara și Produse in
dustriale, T.A.P.L., I.R.I.C., Fabrica de produse lactate și 
J.M.P. Petroșani au efectuat - îteva ore de muncă patriotică 
pentru finisarea taluzului și curățirea terenului din jur, 
pentru ca zilele următoare lacul să poală fi umplut cu 
apă. Prin noile acțiuni de muncă patriotică obiectivul a- 
cesla va intra in sfera de a< ție a populației municipiu
lui nostru și a turiști.or care trec prin Valea Jiului.

■ f nanolară. care se concreti
ze. i.-ă în lipsa capacității de 
plată a întreprinderii, folosi
rea cred -telor in condiții res
trictive, plata unor dobîazi ma
jorate asupra creditelor restan
te și altele.

Din ultimele analize efectua
te asupra situației utilizării 
fondurilor destinate aprovizio
nării la unitățile subordonate 
Urn’.r .le. cărbunelui Petroșani, 
s-a constatat că aceas'a nu s-a 
făcut în limita fondurilor pla
nificate. rezultind stocuri su- 
pranormative ce sint in conti
nuă creștere la majoritatea e- 
lementelor mijloacelor circulan
te normate. In mod deosebit au 
crescut stocurile de materii 
prime și materiale auxiliare și 
piese de schimb : față de situ
ația existentă la 31 decembrie 
1970. creșterile reprezintă 39 
procente la E.M Xninoasa. 41 
ia E.M. Vulcan, 38 la E.M. Pa- 
roșeni. 32 la E.M. Lupeni, 47 
la E.M. Uricani, 43 la U V M.P. 
și 40 la B A T. — la materiale, 
iar >a piese de schimb : 32 pro
cente la E.M. Lonea, 24 la A- 
ninoasa, 15 la Vulcan 67 la 
Paroșeni. 27 la Lupeni. 76 la 
U U M P și 15 la B A T., cres
tei • care depășesc cu mult ne-

Rulou-compresor 

vibrant

1 n trepr inderea cohoslovaeă
Strojexport va prezenta. la 
Tirgul de la Brno din anul a- 
cesla. o gamă de rulouri-com- 
p esoare statice vibrante, exca
vatoare, încărcătoare și betoni
ere moderne. Printre noile ma
șini se remarcă și compresorul 

brant remorcat de tip „VVT 
8 J*. care poate fi folosit cu 
succes la compactarea solului 
coeziv sau semicoeziv, de u-

i ditate normală, scăzută sau 
x esivă. Mașina cîntărește mai 

puțin de 9 t și dezvoltă o forță 
centrifugă de 15 090 kg.

Școală fără ferestre

O școală fără ferestre ? Pri
mul model al unei astfel de 
clădiri a fost dat în folosință 
1 Neu-Isenburg, lingă Frank
furt pe Main (R.F.G.). Ea a 
f st construită după planurile 
inui arhitect din Darmstadt. 

Conform concepției lui. s-a re
nunțat complet la tradiționale
le .șiruri de ferestre. în calita
te de sursă de lumină și aer. 
In schimb, fiecare clasă este 
luminată prin două benzi de 
sticlă verticale, transparente, zi
dite în pereți Astfel, elevii 
nu sint deranjați de zgomotele 
din exterior. In afară de aceas
ta. ei nu respiră aerul viciat, 
ci oxigen de afară, trecut prin- 
tr-o instalație de aer condițio
nat. Un alt avantaj îl repre
zintă pereții mobili din clasă. 
După modelul dc la Neu-Isen- 
bu: g urmează să fie construite 
și alte școli în apropiere de 
Offenbach. Datorită folosirii e- 
lementelor prefabricate, con
strucția celor opt școli va du
ra numai patru săptămîni. 
Cheltuielile vor fi cu 25 la sută 
mai scăzute decît la construc
țiile tradiționale.

ec&aiul determinat de majora
rea sarcinilor de producție.

Parte din stocurile de mate
riale și piese de schimb con
statate a fi disponibile la nive
lul unităților nous're, sint fără 
mișcare sau prezin.ă mișcare 
lentă, scoatere; iccstora d n 
circuitul economic și stocarea 
lor nejustificată fiind conse
cința unor lipsuri re dăinuie de 
mai mult timp. .Aprovizionarea a- 
cestora s-a făcut în unele cazuri 
fără să se aibă in vedere 
stocurile existente, consumuri
le specifice în vigoare, corela
ția eu sarcinile de producție ș’ 
modificările survenite in pro
cesul de producție.

O altă consecință a acestor 
deficiențe este lip'- > unor ma
teriale strict necesare bunei 
desfășură) i a procesului de pro
ducție, aspect semnalat la adu
nările generale cu salariați) 
care au avut loc 'a unități și 
centrală în Junhe iulie ș‘ au
gust a.c.

Deoarece apariția acestor si
tuații își are izvorul de cele 
mai multe ori în împrejurări 
de natură subiect vă. trebuie 
să fie înlăturate cit mai urgent 
posibil și ua'e măsuri pentru 
evitarea lor pe v tor.

CONSEMNAM • AVERTIZAM
Să nu așteptăm valul!

Turiștii sau excursioniștii 
care au vizitat, in vara a«ez- 
tui an, cabana vânătorilor dc 
Ia Aușelu și împrejurimile 
sale neîntrecute in frumuseți 
alpine și pitoresc, au avut 
plăcuta surpriză de a urca 
Pe un drum auto forestier 
nou. ușor de parcurs. Incon
testabil. s-a făcut un lucru 
bun, folositor pentru accesul 
mijloacelor «le transport la 
masa lemnoasă ce 'a fi valo

Este, deci, imperi s necesară 
revizuirea stocurilor existente 
la fiecare unitate și în depozi
tul central al B.A efectua
rea unor redistribuiri de ma
teriale între unităti cînd se 
sons' 'ia necesitatea și
în special revizuirea pianului 
dc aprovizionare pe anul 1972 
și renunțarea la contractele se- 
mestrulu’. 11 al anului în curs, 
pentru materialele al că.or stoc 
existent asigură necesarul pe 
perioadele următoare.

Dc altfel, punerea în aplica
re a legii contractelor econo
mice a dus la întărirea disci
plinei de plan și contractuale 
ceea ce face posibilă și nece
sară renunțarea de către între
prinderi la constituirea unor 
stocuri exagerate.

Măsurile luate în ultimii ani 
dc conducerea partidului și 
stalului nostru pentru desfășu
rarea în condiții din ce în ie 
mai bune a proceselor de apro
vizionare Și desfacere, a con
dus la necesitatea recalculai ii 
normelor de stoc și a normati
velor mijloacelor circulante la 
majoritatea întreprinderilor din 
tară Recalcularea este în curs 
de definitivare și la unitatea 
noastră. Această acțiune are 

rificată din bazinul și bazi- 
netele forestiere din zona res
pectivă, iar totodată folosi
tor pentru iubitorii dc dru
meții in inima munților.

Pentru pădurea de conifere, 
construcția drumului nu s-a 
făcut fără sacrificiu. De pe 
traseu] străbătut de drum, 
pădurea a trebuit defrișată. 
In fața înaintării construc
torilor, zeci și zeci «le brazi 
falnici au căzut doboriți sub 

scopul dc a stabili la nivelul 
fiecărei unități economice, nor
me de stoc și un normativ a' 
mijloacelor circulante, dimen
sionale in strictă concordanță 
cu necesitățile procesului de 
produci ie. Acoperirea financia
ră a stocurilor dc materiale 
in viitor se va face numai în 
proporție de 50 la sută din sto
cul curent, iar stocurile de fi
gurantă admise de asemenea 
sînt sub nivelul celor calcula
te în ann anteriori.

Ținind cont de metodologia de 
calcul al normelor de stoc și dc 
acoperirea financiară a norma
tivelor mijloacelor circulante, o 
obligație de prim ordin a tutu
ror factorilor de resort din 
cadru] unităților noastre este 
luarea măsurilor necesare în 
vederea respectării în pracțică 
a stocurilor dc materii și ma
teriale s"* piese de schimb nor
mate. pentru a se pi-eîntîmpi- 
na pe viilor imobilizările de 
fonduri. Dar pentru a se ajun
ge la aceasta trebuie, mai întîî, 
acționat pentru lichidarea imo
bilizărilor existente.

Economist Zorica 1IODAN 
șef serviciu financiar — C.C.P.

lovitura securii, cu rădăci
nile smulse de lama buldoze
rului. Trunchiurile copacilor 
au fost rostogolite și depozi
tate in mai multe stive de-a 
lungul Văii Aușelului.

Pină la un punct, nimic 
rău in asta. In alt mod nici 
nu era chip să se procedeze 
cu lemnul rezultat din defri
șările «le pe traseul drumu
lui. Rău este insă că a curs 
cam multă apă... pe pirîul cu 
pricina și lemnul tăiat a 
cam „prins rădăcini". Nimeni 
nu se mai interesează de el ; 
se păstrează in bună stare 
ori se degradează? Se altă 
in siguranță ori este amenin
țat ?

«n legătură cu aceste sem
ne «le întrebare. printr-o 
scrisoare — însoțită de foto
grafia alăturată — trimisă 
la redacție. corespondentul 
nostrul loan Ciur, trage un 
semnal de alarmă intrebind 
.ce se va intîmpla cu lem
nul, lăsat la ry«iia inlimplă- 
rii în mijlocul' văii, dacă in 
urma unor ploi torențiale, a- 
pele pirîului s-ar umfla iar 
viitura l-ar intilni in cale? 
Nu ar fi mai bine ca 
cei peste 50 inc bușteni 
rușinoase cu lungimi de 3—8 
m și diametrul «le 15—70 cm 
să fie scoși Ia drum și trans
portați la gaterul din Lo- 
nca?“ Nu-i o cantitate nu 
știu cit de mare, dar, oricum, 
este o părticică «lin bunul 
obștesc. Și nimeni nu are 
dreptul să-| lase pradă ame
nințării cu distrugerea 1

Așteptăm un răspuns con
cret din partea V.E.L. Petro
șani.

! Fiecare salariat, in dubla sa calitate.
I UN CONDATANI ACTIV 
î Șl RESPONSABIL 

pe frontul
întăririi ordinei și disciplinei în muncă 
valorificării rezervelor de creștere a eficien ței economice
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In economia socialistă, ca ur
mare a exercitării proprietății 
socialiste asupra mijloacelor de 
producție, a conducerii econo- 
niei de către partidul și statul 

clasei muncitoare, a instaurării 
elațiilor noi de producție, de 

•elaborare și ajutor reciproc fac 
ca, pentru prima oară, întrea
ga muncă depusă în sfera pro- 
«iucției materiale să se cheltu
iască în interesul membrilor 
so* iotă',ii. Amplul program c- 
laborat de partidul nostru, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe baza 
unoașterii și folosirii legilor o- 

biective de dezvoltare a socie
tății, solicită participarea acti
vă a tuturor oamenilor muncii 
la opera de dezvoltare a eco
nomiei, științei și culturii. Noua 
clapă d<* dezvoltare a țării 
noastre solicită, mai mult ca 
aricind, o gîndire activă, res
ponsabilitate și abnegație în 
muncă, înțelegerea relațiilor e- 
•onomico-socialc, dezvoltarea u- 
nei conștiințe înaintate comu
niste. In formarea acestei con
științe un roi deosebit îl joacă 
munca, omul devenind astfel 
conștient de faptul că este nu 
numai producător ci și pro
prietar. că obligațiile și sarci
nile sale de muncă trebuie 
neabătut îndeplinite avînd lot 
timpul în vedere această dublă 
calitate a sa. Tn propunerile 
prezentate de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu privind unele măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
oolitico-ideologice. de educare 
marxist-leninistă a membrilor 
de partid, a tuturor oamenilor 
muncii s-a arătat că în munca 
poli ti co-ideologică și cultural- 
educalivă. pe lingă rezultatele 
bune obținute în formarea con
științei socialiste au continuat 
să persiste și o scrie de lip
suri. deficiențe și neajunsuri, 
a căror înlăturare constituie o 
necesitate imperioasă pentru 
mersul înainte al societății noas
tre. Astfel se manifestă încă 
la unii salariați un interes scă
zut sau lipsă de preocupare 
pentru folosirea cît mai eficien
tă a fondurilor fixe și circu
lante ale întreprinderilor, pen
tru reducerea cheltuielilor ma
teriale, a cheltuielilor neeco-
n o mi coase, pentru creșterea be
neficiilor și pe această bază a 
rentabilității. Absențele nemo- 
t vale și întirzierile de la ser- 
vi-iu. indisciplina. risipa de 
valori materiale, dezinteresul
manifestat față de gospodărirea 
judicioasă a valorilor materiale 
și bănești, pâgubirea pe diverse 
căi a avutului obștesc, lipsa 
de atitudine combativă față de 
asemenea manifestări, nu nu
mai că diminuează creșterea în 
i aport de posibilități a eficien
ței activității economice dar 
indică și un nivel scăzut dc 
conștiință la cei care man' festă 
asemenea atitudini retrograde. 
In această direcție este sufi
cient să arătăm că, în cursul 
trimestrului II 197). la O.C.L. 
industrial Petroșani s-au înre
gistrat pagube materiale în va
loare de 481 000 lei provenite 
din minusuri în gestiune, la 
I LL. Petroșani 230 000 lei pon
derea deținînd-o incendiul apă
rut la secția de tîmplărie, la 
Centrala cărbunelui 597 000 lei 
precum și la restul unităților
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UN OBSTACOL
PREA MULT LUNGIT

Intr-una din zilele tre ute. la redacție nc-a 
vizitai tov. Emilian Gloabă, șeful stației’ .„Au- 
toservice’-Livezeni. Cu mult năduf nc-a rela
tat despre năpasta ce s-a abătut asupra unității 
pe care o conduce. Despre ce este vorba ?

l’e la mijlocul verii (16 iulie a. c.) construc
torii șantierului I.L.H.S., înaintînd spre Ae- 
roport-Petroșani cu săpa ea șanțului pentru 
canalul de colectare a apelor reziduale, au 
tăiat trecerea din șoseau > națională la stația 
„Autoscrvice*. După trei zile, la 19 iulie, con
ducta colectoare (prin care îpcle menajere din 
oraș vor fi dirijate la stația de epurare de la 
Dănuțoni-Surduc). a fost așezată la locul ei in 
canal. Lucrătorii de la . Autoservire" au răsu
flat atunci ușurați. „Gata — își ziceau ei — 
în 2—3 zile porțiunea de canal deschisă din 
poarta unității va fi astupata: am scăpat de 
griji, autoturismele cheliților noștri vor putea 
din nou intra pentru a li se icorda asistență !" 
Dar, vai, amară iluzie ! Au tre ut trei zile, au 
trecut și treizeci. In curind vor fi șaizeci de 
zile, a venit și toamna, dar șanțul tot neastu
pat a rămas. Automobiliștii tot fără acces la 
„Autoservire” 1

Prelungirea acestui obstacol este cit se poate 
dc păgubitoare pentru colectivul ..Autoservice"- 
ului, deosebit de neavenită pentru posesorii de au
toturisme din Valea Jiului, abonați la servi

ciile acestei unități, a și pentru cei ocazionali 
■ Păli în trecere pe ruta turistică Tg. Jiu — 

II iteg. Și fluxul de mașini, multe ale turiști
lor de peste hotare, este încă destul de mare 
în acest sfirșit de vară — început dc toamnă

In legătură cu a este greutăți, cu pierderile 
ce le suferă colectivul din cauza blocării uci
sului în incinta stației, tov. Emilian Gloabă 
ne spunea :

— L i insistențele unor automobiliști abonați 
permanenți la serviciile noastre, facem uncie 
mici intervenții, reparații la autoturisme di
rect in șosea. Și nu-i in ordine, nu-i omenesc. 
Dar pe majoritatea automobiliștilor abonați 
sau pe cei in tranzit nu-i putem servi. P erdem 
zilnic cca. 20 de clienți ce solicită in special 
întreținere la mașini — reglaje, -'himbări de 
ulei și filtre, s himbări de cauciucuri ele. . are 
nu se pot efectua oriunde. Numai pînă acum 
am pierdut pe puțin 20 000 de lei. Nu ne putem 
îndeplini sarcinile de plan, dar dauna cea mai 
gravă pe care o suferim e de natură morală, 
deoarece, de otita vreme, nu-i putem servi 
pe abonații la serviciile stației, pc ceilalți po
sesori de autoturisme.

Orice comentariu este de prisos. Așteptăm din 
partea conducerii șantierului I.L.I1.S. Uricani 
măsuri urgente pentru astuparea șanțului in lo
cul cu pricina, pentru deblocarea ac.esului la 
stația .Autoservicc "-Livczeni.

Dumitru PATRAȘCOIU 
director al filialei Petroșani 

aj B.N.R.S.R.

economice în valori între 4 mii 
lei și 65 mii lei.

De asemenea, înregistrarea de 
pierderi în valoare de > .7 060 
lei la cooperativa ...Jiul" Pe
troșani, față de planul de be
neficii de 422 mii lei pe pri
mele 7 luni ale acestui an. de
monstrează lipsă d<> interes din 
partea colectivului de coopera
tori pentru reducerea costuri
lor •serviciilor prestate. Faptul 
că unele întreprinderi nu res

pectă ae regulă normativele a- 
probate pentru mijloacele cir
culante ce le administrează, 
dovedește o slabă înțelegere' a 
principiilor planificării financia
re, a principiilor stabilite de 
partidul și statul nostru pen
tru planificarea și conducerea 
economici noastre. Ca atare este 
necesar a se elimina situațiile 
negative determinate de exis
tența stocurilor supran irmalive 
de valori materiale are, pe 
data de 31 iulie 1971, se ri
dicau la suma de 55,6 milioane 
lei la întreprinderi i-ndust: iale. 
la cele prestatoare de servicii 
și la organizațiile comerciale 
din municipiul nostru (din «are 
la C.C.P. — 45.6 milioane iei). 
Existența pierderilor din rebu
turi în valoare de 779 000 lei 
ia C.C.P. și 173 mii lei la F.F.A. 
.Viscoza" Lupeni. a pierderi
lor din casarea mijloacelor cir
culante în valoare de 361 000 
lei la C.C.P., a amenzilor și 
penalizărilor trecute pe cos
turi de 1411000 iei la C.C P.. 
de 34 000 ’.ci la ..Vîscoza" Lu
peni. de 68 000 lei la I.I.L. Pe
troșani. de 13 000 lei la l.G.L. 
Petroșani, de 103 000 lei la 
O.C.L. industrial și de 10 000 
lei la T.A.P.L. Petroșani, e 
a pierderilor la mărfuri peste 
normele stabilite în valoan de 
126 000 lei la O.C.L. aliment - 
Petroșani și 36 000 lei 'a 
T.A P.L. Petroșani, pe primele 
7 luni ale acestui an. dove
desc lipsa de răspundere a sa- 
lariaților vinovați de apariția 
acestor cheltuieli necconomi- 
cca->e Combaterea acestor --țări 
de lucruri negative presupune 
orientarea hotărîtă a irganelor 
de conducere colectivă, de 
partid și administrative, în di
recția întăririi muncii politico- 
educative nemijlocite de la om 
la om. in direcția respectării 
legislației socialiste la angaja
rea cheltuielilor materiale și 
bănești.

Relațiile socialiste de produc
ție creează o bază >b c tivă 
nouă a responsabilii»' i oame
nilor in societate, un prim as
pect fiind întărirea și asigu
rarea disciplinei in mumă con
știente și liber consimțită, a 
preocupărilor șj străduințelor 
fiecărui salariat de a oferi so
cietății tot ceea ce capacitățile 

sale intelectuale și profesio
nale, lot ceea ce puterea sa 
de muncă fizică și intelectuală 
poate să se concretizeze în re
zultate cil mai bune la locul 
său de muncă, să asigure în
deplinirea cu randament ma
xim j sarcinilor sale.

Sentimentul responsabilităț ii 
presupune în același timp ma
nifestarea unei griji deosebite 
față de valorificarea Cu maxi
mă eficiență a avuției între
prinderilor, a bunurilor încre
dințate colectivului de muncă, 
preocuparea pentru respectarea 
indicatorilor intensivi și exten
sivi de folosire a utilajelor, 
pentru economisirea materiilor 
prime și materialelor. Atunci 
cînd unii salariați manifestă 
indisciplină, încalcă programul 
de lucru sau tehnologia dc pro
ducție. aduc prejudicii avutu
lui obștesc, ei intră în conflict 
nu numai cu prevederile legii, 
dar și u exigența iz voință din 
dubla lor calitate de producă
tori și proprietari ai mijloace
lor de producție. Aceste feno
mene negative din comporta
mentul în activitate trebuie 
combătute cu fermitate, un ro) 
important revenind în această 
privință controlului asupra ac- 
Vvității de administrare a pa
trimoniului ce se exercită de 
către organizațiile socialiste 
(controlul financiar preventiv 
și intern), de organele ierar
hic superioare, de organele Mi
nisterului Finanțelor și ale băn
cilor finanțatoare. După cum 
este cunoscut, anul trecut s-a 
adoptat I^gea nr. 5 privind 
gospodărirea mijloaceler mate
riale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului finan
ciar, lege care are e mare în
semnătate în asigurarea unei 
ordini și discipline riguroase în 
administrarea fondurilor, în a- 
părarea, consolidarea și dezvol
tarea avutului obștesc. Au feM 
consacrate prin lege ob LațiBe 
conducerii»^- organizațiilor so
cialiste, a salariaților și a ca
drelor de conducere din unită
țile economice, bugetare ele. m 
privința înfăptuirii exemplare 
a sarcinilor de plan, ridicării 
continue a calității produselor, 
indoo’înirii riguroase a ob'iga- 
țiilor contractuale, realizării a- 
cum dărilor bănești planificate, 
respectării disciplinei de plan 
și financiare, asigurîndu-sc ast
fel gospodărirea economicoasă 
a mijloacelor materiale și bă-> 
nești și apărarea integrității a- 
vutuiui obștesc. In cazul că nu 
sp respectă obligațiile prevă
zute, legea prevede măsuri de 
constrîngere și sancționare dis
ciplinară sau penală a persoa
nelor circ se fac vinovate po
trivit prevederilor legale.

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate presu
pune însă asigurarea respectării 
riguroase a disciplinei și ordi
nii sociale bazate nu pe con
strîngere. ?i pe convingere, pe 
formarea unei înalte conștiințe 
socialiste, transformarea mun
cii într-o necesitate și o plă
cere pentru toți membrii socie
tății. In lumina acestei orien
tări. este necesar să acționeze 
și -oleetivcle de salariați din 
municipiul nostru pentru reali
zarea sarcinilor economice pre
văzute de a •na’ul cincinal.

CADRAN ECONOMIC CADRAN

disloc.it
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— Steagul roșu

ORGANIZAȚIILE DE PARTID
colective militante pentru

educarea comunistă a maselor
(Urmare din pag. 1)

id. membrii acestei co-dc p<
nrsi..

Un
cai ea
reu
factori educativi îl reprezintă 
adunările geiei.ile de partid. 
Jn plenară s-au citat numeroa
se organizații de bază, ca 
L 6, 2 de la E.M. Vulcan, 1. 
de la E.M. Paroșeni, Spălare- 
Picparatia Corcești. O. C. 1-. A- 
iir'.entara care au amina' d< se- 
cri adunările datorită faptului 
<ă ele au fost pregătite 
cu superficialitate, atit organiza
toric, dar mai cu seamă în 
nea ce privește conținutul dez
baterilor preconizate. Această 
skuc de lucruri, arăta tov. ing. 
Nicolae ' ileea. se explică prin 
pi peala. lipsa de responsabili
tate cu care au fost pregătite 
adunările, de regulă, doai de 
un singur om — secretarul or
ganizației de partid. 1 a prepa
rația Corcești, comitetul de 
partid acționează in ultimul 
timp pentru întărirea lutorită- 

V» secretarilor organizațiilor dc 
bază dar. în acest timp, au 
/est luate măsuri ca la pregă
tirea adunărilor generale să 
participe întreg biroul organi
zației de bază, iar materialele, 
referatele, informările, să fie 
verificate în prealabil tot în 
colectiv îmbunătățind conținu
tul educativ al adunărilor ge
nerale se va asigura întărirea 
ercanizațiilor de partid, a ro
lului lor de colective militante 
pentru educarea marxist-leni- 
histă a comuniștilor.

Un loc deosebit in cadrul 
dezbaterilor l-a ocupat analiza 
/naltelor răspunderi ce revin 
organizațiilor de partid în e- 
ducarea tineretului. în pregăti
rea lui pentru muncă. Referin- 
du-se la formarea tinerelor ca
dre ale minei, ing Ion Popescu, 
directorul E.M. 
că în timp cc ' 
sume mari de 
aduce forțe dc 
regiuni, tineri; 
nenteazâ spre 
.„mai ușoare", fără 
economică. Astfel, 
Ja Grupul școlar minier Lu
peni pentru 50 de Jocuri la spe
cialitatea mineri s-au prezentat 
îa admitere abia 3 candidați, 
la Școala comercială, secția 
ospătari, din Petroșani sint și 
10 candidați pe un loc. (Sem
nificativă este și completarea 
făcută in plenară că ia Liceul 
agricol din Gooagiu, 70 lă sulă

rol detenu.;-.ani in edu- 
comuniștiJor. în afirina- 

organ. .. ' ier de partid ca

nr.
9

Vulcan, arăta 
mina a cheltuit 
bani pentru a 
muncă din alte 
localnici se o- 
alte meserii, 

importanță 
in timp ce

din candidați sint tot tineri 
dm Valeu Jiului).

Cerind să se reintroducă for
ma uceniciei miniere pentru a 
reține tinerii după terminarea 
școlii generale în Valea Jiului, 
vorbitorul a subliniat necesita
tea abordării complexe .și res
ponsabile a pregătirii tinere
tului pentru viață. Neîndoios 
educația începe in familie : ar 
tiybui urmărit in acest sens 
cîți Iii de mineri devin mineri. 
Școala are dc asemenea răs
punderi mari. Or. deficiențele 
existente in atitudinea tinere
tului față de mumă, in orien
tarea sa profesională denotă 
tocmai deficiențele in activita
tea de educare politică și mo- 
ral-cetățenească cc o desfășoară 
școala. 1-a aceste deficiențe s-au 
referit în plenară . tît Iov. Cris- 
tea Răcaru. prim-se<rotar al co
mitetului orășenesc U.T.C., cit 
și prof. Ghcorghp Antocc, di
rectorul Liceului din Vulcan. 
La munca ideologică-cducativă 
nu participă în toate cazurile 
cadrele cele mai competente, 
arătau vorbitorii, nu se depun 
strădanii pentru convingerea e- 
levilor că orice muncă presta
tă în slujba societății este ono
rabilă și folositoare. Dar pentru 
formarea acestor convingeri din 
școlile noastre trebuie să se e- 
îimine superficialitatea fată de 
cerințele muncii educative, li
nia ..intelectualistă“ in orienta
rea profesională a elevilor.

Actele de indisciplină în pro
ducție. fluctuația, chiulul ca Ș> 
indecența, abaterile de la nor
mele de conduită civilizată in 
societate, ale unor tineri, reeia- 
mă un reviriment substanțial 
în activitatea educativă a orga
nizațiilor 
ficienței. 
spiritului 
creșterea 
bogățirea

U.T.C., depășirea $u- 
inerției și afirmarea 
combativ, militant în 
tinerei generații, im- 
mi jioacelor și a for

melor educative, inclusiv în 
cadrul clubului. O notă slabă 
la adresa intelectualității ora
șului constă in insuficienta 
participare la viața cultural-e- 
ducativă, a arătat tov. Ion Baș
ca, președintele comitetului 
sindicalului de la E.M. Vulcan. 
Bunăoară, din cele 174 cadre 
didactice nici una nu participă 
la activitatea formațiilor artis
tice ale clubului. Criticîndu-se 
formalismul, superficialitatea în 
activitatea educativă a unor 
organizații U.T.C., ca cele de 
la E.C.E. Paroșeni (secretar — 
I. Trandafir), Spital, I.

18,90

18,25

(Urmare din pag. 1)

7 ani La
PORȚILE DE FIER

în magazinele de confecții

18,40
18,50

19,10
19,20
19,30
20.00

„Ere 
Inter-
Gio- 

Senn,

O.C.L. Alimentara. preparația 
Corcești, plenara a subliniat 
cerința ea îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.C. sâ preocu
pe cu mai multă răspundere 
organizațiile de partid.

Vorbind despic sarcinile de 
viitor ale muncii educative, to
varășul Viorel Faur, membru 
al Biroului Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
al U.T.C., a arătat în încheierea 
plenarei că fiecare organizație 
de partid trebuie să devină un 
nucleu puternic, militant și 
combativ pe frontul educațio
nal. al inriuririi conștiinței oa
menilor. Aceasta cere diversi
ficarea formelor muncii educa
tive. îmbogățirea conținutului 
de idei ale acesteia, realizarea 
multiplelor măsuri prevăzute in 
planul de activități aprobate 
de plenară în scopul perfec
ționării muncii politico-ideolo- 
gice, de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste a comu
niștilor, cetățenilor orașului.

tenfă a șantierului a însem
nat pentru montori punerea 
în funcțiune, cu un avans 
total de 285 zile, a patru hi- 
droagregate și scurtarea cu 
circa două luni a termenu
lui de asamblare la ultimul 
hidrogenerator. Pentru con
structori. ne spune inginerul 
Nii-olae Mănescu, directorul 
general al grupului de șan
tiere const rucții-instalații, alt 
veteran al șantierului, anul 
la care ne referim a consti
tuit perioada încheierii lu
crărilor la centrală și la 
ecluză, perioada finalizării 
lucrărilor la baraj și a tur
nării ultimelor cantități de 
betoane peste drumul rutier 
transdanubian din zona sis
temului. Este și anul în care 
s-a format lacul de acumu
lare al hidrocentralei. E anul 
in care și-au conturat dimen
siunile noile localități din 
zona lacului de acumulare, 
iar oamenii și-au stabilit do
miciliul in case frumoase și 
trainice, durate in așezări cu 
o înaltă ținută urbanistică 
ce le apropie de orașele mo
derne. Inscripții dăltuite pe

placi din marmura, fixate pe 
stinci, indică zonele in care 
s-au aflat vetrele fostelor lo
calități. Noua șosea și calea 
ferată in apropierea cărora 
unduiesc in prezent apele 
lacului de acumulare, ne a- 
minlesc că nu cu multă vre
me in urină, la 30—50 de

metri mai jos. se aflau alte 
căi de circulație ce au dis
părut pentru totdeauna. Or
șova. orașul de la confluența 
Cernei cu Dunărea, unde s-a 
creat un frumos golf, dispus 
în formă semicirculară, e un 
adevărat oraș al noului. 
Blocurile cu 5—11 nivele, în
treprinderile industriale mo
derne, gara fluvială și cea 
navală înscrisă recent in 
circuitul fluvial internațional, 
toate sint noi.

Eforturile ce s-au depus in 
cei 7 ani de activitate peri- 

materializarea proiecte'

Urmare din pag. 1)
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lor de la Porțile de Fier — 
elaborate in comun de către 
specialiști români și iugo
slavi — au fost deosebit de 
mari. Cei peste 10 000 de con
structori, montori și insta
latori, de mineri, artificieri și 
navigatori, de energeticieni și 
conducători auto, care au la

de utilaje. In acest interval 
ei au obligat de citeva ori 
Dunărea să-și schimbe mile- 
nara-i cale, i-au barat ve
chiul vad și nu obligat-o să 
curgă pe căi noi durate de 
ei, au dat in exploatare eclu
za, au înălțat o puternică 
stavilă din oțel și beton ce 
a permis ridicare» cotelor a- 
pelor in 
necesar
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Deschiderea emisiunii. 
Universal șotron — en
ciclopedie pentru copii. 
Mult o dulce și frumoa
să. Cuvinte de ieri, sen
suri de azi. însemnări 
despre limbajul critic 
contemporan.
Ciută Angela Buciu. 
Confruntări. Cpncoptul 
de perfecționare in e- 
conomie.
Tragerea Pronoexpres. 
1 001 de seri.
Telejurnalul dc scară. 
Reportaj TV : „5 500 de 
zile",
Telecincmaleca : 
noapte Ia Roma", 
preți principali : 
vana Ralli, Leo 
Ser gliei Bondarciuk. 
Gala marilor interpret» 
(Intcrviziune) Zenaida 
Pally, Lucia Stănescu, 
Nicolac Secărcanu, Pe
tre Ștcfănescu-Goangă. 
In program : arii și due
te din opere de Rossini, 
Puccini. Wagner, Doniz- 
zetti, Gheorghe Dumi
trescu.
Telcglob. Imagini din 
R. P Bulgaria. Repor
taj filmat.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

I 
I
I
I

I
I
I

crat aici, antrenați intr-o im
presionantă bătălie cu flu
viul, cu munții, cu natura, 
pentru a smulge lumină și 
putere din cursul milenar al 
apei, au executat un mare 
volum de lucrări. Datele sta
tistice atestă astfel faptul că 
în această zonă ei au stră
mutat un adevărat munte, 
cu un volum total de aproa
pe 13 milioane mc pămint 
și piatră, au pus in operă 
circa 3 milioane mc de be
toane și zeci de mii de tone 
de armături metalice și au 
montat aproape 50 000 tone

amonte la nivelul 
funcționării hidro

centralei, au construit un pă
ienjeniș de linii electrice de 
înaltă tensiune și stații de 
transformare care permit tri
miterea spre consumatori a 
energiei furnizată de cele 
cinci hidroagregate. Au creat 
pe Dunăre un obiectiv mă
reț, demn de zilele socialis
te ce le trăim. Este un merit 
pentru care toți cei ce au 
lucrat și luc rează aici me
rită stimă și respect, /.or li 
se datorește și faptul că eco
nomia țării a primit pină la 
începutul lui septembrie a. c. 
aproape 1 700 000 000 lAVh e- 
nergie electrică, cantitate din 
care circa jumătate s-a ob
ținut peste prevederile de 
plan, iar condițiile de navi
gație prin acest sector au cu
noscut o substanțială îmbu
nătățire.

anunța
♦

Cumpărătorii că, 
din Valea Jiului, se găsește un bogat sortiment 
de uniforme școlare. De asemenea, în chioșcu
rile sale se pot găsi rechizite școlare.

Procurați-vă din timp cele necesare, pentru 
evitarea aglomerației din ultiror’*» zile dinaintea 
începerii anului școlar !

I 
I 
l
1
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„Cupa Tudor Paraschiva
Se așteaptă ca returul să

fratelui său, Dio- 
Dcmeter). Și desi- 
plini de inițiativă

chiar la unitatea respectivă (la brigada 
nisie Bartha, și la brigada lui Augustin 
gur, că atunci, realizările unor oameni 
ca șefii de schimb Alexandru Costea sau Iosif Gyorgy sau 
tinerii vagonetari îndemînatici, operativi în intervenții ca 
Dumitru Porojnicu, Constantin Ciuchianu sau Mihai Aszta- 
los (acesta din urmă chiar în septembrie va termina școala 
de ajutor-mineri) vor fi și mai substanțiale, vor cîștiga 
valențe noi în întrecerea pentru calitate, pentru încadrarea 
riguroasă în termenele stabilite a obiectivelor miniere.

DEJA, 3 METRI LINIARI SAP AȚI 
PESTE PREVEDERILE PLANI LVI

...in galeria diagonală care deschide straiele de căr
bune din zona estică a cimpului minier Livezeni, la ori
zontul 575, după trecerea a numai patim zile din ultima 
lună a semestrului HI a. c. E o performanță meritorie a 
ortacilor pricepuți conduși de minerul Dumitru Gliga. lată 
pe cițiva dintre ei : șeful de schimb Xenofor Niculcca, aju- 
(o-r-miner. Mihai Moldovan și vagonetarul loan Czencz. 
Proporția de realizare a planului ; 12.».5 la sută, ceea ce 
s-a materializat în 25 metri cubi excavați peste sarcina 
încredințată.

Competiția fotbalistică dotată 
cu „Cupa Tudor Paraschiva1*, 
care a reunit la- start 6 echipe 
de copii din Petroșani, Lupeni 
și ’ Vulcan, și-a consumat pri
mele 5 etape (turul). Deși, îna
intea începerii întrecerilor a 
fost trimis conducerilor celor 6 
echipe regulamentul de desfă
șurare a competiției, nici una 
din acestea nu a înaintat la 
C.M.E.E.S. Petroșani tabelul no
minal cu jucătorii ce urmau a 
fi utilizați în campionat. De 
iscmenea, se precizase de or

ganul municipal de specialitate 
că legitimarea se 
baza certificatului 
tabelul amintit 
poarte semnătura
viza C.M.E.F.S. Petroșani, dar 
nici aceste reglementări nu au 
fost respectate.

Un alt asj>ect negativ l-a con
stituit neprezentarea la meciuri 
a unor echipe cum au fost

va face ;ie 
de naștere, 

trebuind să 
medicului și

Lupeni (3 neprezon- 
Minerul I Lupeni (o 

neprezentare, la meciul cu Mi
nerul Vulcan). Greșit au pro
cedat antrenorii echipelor Mi
nerul Lupeni și Jiul care, con
trar regulamentului, au intro
dus în teren jucători ce de
pășeau vîrsla prevăzută (năs
cut i în 1957 sau mai tineri).

Am amintit toate aceste lu
ci uri deoarece ele vorbesc des
pre slaba preocupare a unor 
profesori, antrenori și instruc
tori sportivi pentru cca mai 
populară disciplină sportivă — 
fotbalul —. pentru depistarea 
și pregătirea unor elemente lo
cale talentate care există din 
abundență in școlile munici
piului.

Considerăm necesar ca în re
turn] acestei competiții. ce

nerul 11 
tari) și

să liotă- 
război — 
s-a adre- 

externe.

proloco-așa cum(l'rmare din nr. 6 795)

soarta 
fir de

august, cind 
atirna de un

deschise fără zgomot, 
de aghiotant, impă- 

pătruns inăuntru. 
miezul nopții mai a-

război", 
avea să 

prima 
impă-

picioare, s-au înclinat 
și Juind loc in fotolii 
îndreptat privirile spre împă

demobiliza- 
să fie înfăptuită 
japonezi. Milita- 
in acest fel. să 

însăși ideea in-

spună japonezilor ce ii aș
teaptă : pace sau 
Poporul japonez 
audă astfel, pentru

istorie, vocea

război Anami 
stat major au 
plan : ocuparea țării 
să fie simbolică, ju- 
criminalilor de răz-

Suzuki, Togo și Enai sus- 
imatu- 
citeva 
Minis- 
și doi 
inițiat

țineau acceptarea uit 
inului inamicului cu 
modificări neesențiale.
Irul de 
șefi d e 
un alt 
trebuie 
decar ea
boi trebuie făcută de auto
ritățile japoneze, 
rea armatei 
de ofițerii 
rii refuzau, 
recun >ască
fringerii sau capitulării.

Aproape concomitent cu în
cheierea ședinței înaltului 
consiliu militar, directorul bi
roului de informații Mirosi 
Simomura a fost primit în 
audiență de împărat. Convor
birea a durat două ore. deși 
fusese prevăzută să dureze 
30 minute. Conținutul discu
ției a rămas secret, dar se 
presupune că tocmai această 
discuție a stat la baza viitoa
relor evenimente. Se știe doar 
că atunci cind Simomura a 
ieșit din apartamentele îm
păratului. el a spus adresîn- 
du-se aghiotantului cu un 
zimbet ușurat : „Totul a de
curs cum nu se putea mai 
bine. împăratul s-a hotărit 
să vorbească Ia radio și să

dată in 
râtului.

La 9 
Japoniei
păr. împăratul Hiro Mito îm
plinea 44 ani. Din 1928 cind 
fusese instalat pe tron, îm
păratul a apărut foarte rar 
în public. Atenția opiniei pu
blice s-a concentrat asupra 
lui mult mai rar deci! asu
pra oricărui alt monarh, dar 
numele lui era legat de tot 
cc întreprindea Japonia. In 
acea noapte, cind încă pină 
Ia sfirșitul ei trebuia hotă- 
rită soarta tării, ușa adăpos
tului se 
Escortat

a 
la
10 minute. Membrii inal- 
consiliu militar, aghio- 

invitați — 
secretarul princi-

ratul 
Pină 
veau 
tului
tanții lor și doi 
Sakomidzi, 
pal al cabinetului și Hirnu- 
ma. președintele consiliului 
de stat — așteptau în liniș
tea mormintală a adăpostului 
de la 11,30. Cind a apărut 
împăratul, toți s-au ridicat in 

adine 
și-au

Adăpostul prost aeri
sit și aerul devenise insu
portabil. Primul ministru Su
zuki i-a cerut secretarului 
principal al cabinetului să ci
tească textul Declarației de 
Ia Potsdam. Apoi, inclinin- 
du-se ușor și ațintindu-și 
ochii spre masă, Suzuki i-a 
cerut scuze împăratului că 
miniștrii săi s-au întrunit aici 
fără să fi ajuns Ia o părere 
comună in ce privește această 
problemă atit de importantă : 
trei membri ai înaltului co
mandament s-au pronunțat 
pentru capitularea propusă 
in declarația de la Potsdam 
iar alți trei pentru continua
rea războiului. Aceasta în
seamnă că de fapt consiliul 
de miniștri — singurul organ 
al țării care, potrivit consti
tuției, are dreptul 
rască ieșirea din 
era scindat. Suzuki 
sat ministrului de 
Togo, care a repetat argu
mentele sale in favoarea ca
pitulării, Amiralul Enai. mi
nistrul marinei, l-a susținut 
pe Togo; ministrul de război, 
generalul Anami, s-a decla
rat dispus, in felul său, 
continue lupta.

(Va urma)
L. MIRCEA

PORT
a

fie mai bun
a fost

poartă numele unui fost marc 
fotbalist al Văii Jiului — Tudor 
Paraschiva — și care 
reluată duminică, să se acorde
toată atenția organizării și des
fășurării întrecerilor, conform 
instrucțiunilor stabilite, astfel 
incit fotbalul să cîștige.

1 ilă clasamentul turului î
1. Minerul 1 Lupei

5 4 0
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PRIVELIȘTI
Este necesară doar ceva mai 

multă atenție pentru a face 
constatare ci- ti că privitoare 
viața orașului Petroșani (dc 

pt, valabilitatea se poate ox
ide cu ușurință mai departe) ; 
ija pentru buna gospodărire 
curățenie se dimnuează de 

cede 
fenomen 

uneori, 
pe drept cu viat, 

nostru. Petroșani, 
o întindere cel 
este îndeajuns de 
cei care ar ne-

r ■
(admiiem 
clarității) 

tren care, 
se apropie de 

Natural, sin tem ten- 
i admirăm priveliștile 
i se oferă. Mai întîi 
Aeroport. Blocuri 
multe spații verzi, 
arbuști. Din goana 

n i se 
distinctive

se dimnuează 
străzile centrale spre , 

tura,nice. Este un
[ u manifestări stridente 
și te 
d acă
care

întrebi, 
orașul 
nu arc 

resc de marc, 
cun oscul de 
hui să-l cunoască.

Să presupunem 
ficțiunea în folosul 
că ne aflăm într-tia 
dinspre I.ivezeni, 
Petroșan’. 
tați să 
care ni 
tierul 
moașe, 
bor și 
nului ni se întipăres? 
note distinctive care 
dcamnă la asociații mai 
rale: un oraș care vădește 
tensiunea sa în ordine econo
mică. industraJă, cit și pe li
nia civilizației .și a bunei stări 
omenești.

Dai- trenul alemgi mai de
parte ș’. în trecerea sa. ne 
feră o altă panoramă. \m lă
sat în urmă halta Lunca Jiului 
și privirea noastră scrutează, 
contrariată, o altă priveliște, de 
astă dată complet anacronică, 
purtînd marca neglijenței. E 
port, unea de teren dintre ca
lea ferată și cartierul arpați, 
întinsă pe o distanță conside
rabilă, plină de bălării și bălți 
emanind mfasme grele, pe 
Jocuri transformată în depozite 
(ad-hoc) pentru gunoi. Ba mai

ca r- 
fru- 
ai- 

tre-
a ceste 

ne în
ger, c-

9,s-

CITADINE
-zărești cile un cetățean care 
a/' irle eu o totală nepăsare 
conținutul diverșilor recipient:. 
Ceea ce oferă această porțiune 
simțurilor umane se află intr- 
un contrast izbitor <_u ceea 
vedem de obicei în 
părți ale orașului, 
lătorul care nu se 
Petroșani, deci mi . 
litatea să constate , 
dn acele locuri este ; 
de la regula generală,

ce 
•e’eialte 

i’.'Htlll că- 
oprește în 

,i-e posibi- 
ca «tarea 

aberantă 
, rămir.e

NOTA
amintire întunecată și prile- 

asvpra 
șui ui.

in- 
i neplă-

o
juiește reflecții severe 
bunei gospodăriri a ora

Ev denl. este o realil.He 
gulară, dar cu atit mai 
cută. Nu există, oare, mijloace 
prin care să se redea acestor 
locuri un aspect îngrijit, onora
bil ". Credem că da. ( onsiliul 
popular, prin or’ce metodă, 
trebuie să insufle locuitorilor 
din proximitatea acest >r prive
liști respectul pentru impreju- 
r mi și igiena orașului.

Tot la sugestia acestui orga
nism. întreprinderea de gospo
dărie să pornească e acțiune 
de curățire a acestui teren. 
Trebuie să mai aminl m ca pc 
aici se joacă in permanență a 
mulțime de copii.

Deși ne aflăm in pragul toam
nei. nu este inoportună o cam- 
pan e de înfrumusețare a aces
tor locuri caic, pină acum, .m 
fost ocolite cu consecventă dc 
atenția edililor și mina jjospo- 
dărc-ască a omului. Să dăm o- 
rașului în care trăim un ’ -pcct 
un’tar și civilizat I

T.

I. G. L. Petroșani
ANUNȚA CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:
» 2 Tehnicieni constructori
• 3 maiștri constructori

De asemenea angajează
• zidari
• dulgheri
• instalatori tchiiico-sanitari
• tinichigii
• muncitori necalificafi

Pentru muncitorii nccalificați. in cadrul întreprinderii se organizează cursuri de cali
ficare la locul dc muncă.

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute in H.C.M. 914/1968 și în in
strucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 7—15, de la biroul personal 
al întreprinderii, str. Cuza Vodă nr, 23, telefon 1667.

EXPLOATAREA 
MINIERĂ
URIC ANI

r*

ANUNȚĂ CONCURS
pentru ocuparea a

• 6 posturi de maiștri minieri
Condițiile dc salarizare sint cele prevăzute in 1LC.M. nr. 914/1968.
Concursul se va ține in ziua de 15 septembrie 1971, ora 8, la sediul exploatării, din 

Cricani.
înscrierile și informațiile suplimentare se pot obține zilnic, intre orele 7—15, de Î3 

biroul personal al întreprinderii.
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comunități internațio-

•Jr

chilian

Frânte 
Iranului

Bulga
Guate

PARIS : 
Agerpres, 
transmite : 
din Paris

curs 
ten- 
pro- 

re-

ju-
în îmbunătățirea structu-

țările occiden- 
prejudiciilor pe 
aduce comerțu- 
dczvoltării eco- 

țărilor

GENEVA

ir nu

grupului
consultanți

de

bekistan.

electrică

care va lu
cra pe baza ea

Intîlniri

Vlad.

în 
în

centrala

n-am văzut la 
sc toarnă fon- 

1 șarjelor

centrale va ațin-

con 
spre 

să-

; știință din 14 
și Gheorghe 
al Academiei 

î și politice din 
ilistă România.

Capacitatea noii

se con

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

erpres, Corneliu 
te : In ședința de 
belului pentru dez 
la Geneva au luat cu- 
reprezeatanții Argenti- 

aziliel și U.R.S.S., pre- 
secretarul de stat pen

tru afaceri externe al Canadei, 
aflat in vizită la Geneva. De
legații Argentinei și Braziliei 
au făcut cunoscut că guvernele 
lor au semnat la 3 septembrie, 
tn capitalele celor trei state de
pozitare, tratatul privind inter-

re de 
vin tu’ 
r.ei, Br 
cum și

Lucrările

de experți
GENEVA 7. — Trimisul spo

lia] Agerpres, Corneliu Vlad, 
ransmite ! La Geneva s-au în- 
iieiat lucrările grupului de ex

perți consultanți, numiți de se
cretarul general a] O.N.U., care 
au pregătit raportul privind 
consecințele economice și socia
le ale cursei înarmărilor și chel
tuielilor militare. Acest docu
ment a fost elaborat în baza 
rezoluției „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înar
mărilor și efectele ei profund 
dăunătoare asupra păcii Și se

BELGRAD 7 
Președintei; 
tiv Federal al R.S.F 
via. Djemal 
deleg 
neză. 
dustr

Consiliului Exccu- 
lugosla- 

Biedici, a primit 
iția guvernamentală chî- 
condusă de ministrul in- 
ei ușoare. Cien Ci-kuan 
unță agenția Taniug. Cu 
prilej, a avut loc o con- 

în cadrul 
s-a exprimat satisfac- 

pentru dezvoltarea cu suc- 
a relațiilor chino-iugaslave 

menționează agenția citată. 
Premierul iugoslav și ministrul 
chinez au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la lărgi
rea colaborării dintre cele două 
țări pe baza principiilor coeJtis-

acest
vorbire prietenească 
căreia 
ția 
ces

zicerea amplasării de ai 
nimicire în masă pe teritoriile 
submarine.

Conducătorul delegației 
U.R.S.S., A. Roșcin, s-a pronun
țat. în expunerea sa. pentru 
interzicerea experiențelor nu
cleare submarine.

Șeful diplomației canadiene, 
Mitchell Sharp, a rostit o a- 
loeuțiune în care s-a declarat 
în favoarea încheierii neîntîr- 
ziate a unui acord de. interzi
cere completă a experiențelor 
nucleare, inclusiv în mediul 
subteran.

curității mondiale", inițiată de 
România la sesiunea a 25-a a 
Adunării Generale a O.N.U. La 
elaborarea raportului au parti
cipat oameni de .................
țări, între care 
Dolgu, membru 
de științe sociale 
Republica Social
Raportul va fi transmis spre 
aprobare secretarului general al 
O.N.U.. U Thant, urmînd să fie 
prezentat spre dezbatere celei 
de-a 26-a Sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

tenței pașnice, egalității 
drepturi și neamestecului 
treburile interne. Au fost 
bordate și unele probleme in
ternaționale. In acest context, 
s-a subliniat că Iugoslavia a- 
cordă o mare însemnătate ac
tivității desfășurate în vede
rea restabilirii drepturilor le
gitime ale R. P Chineze la 
O.N.U.

Djemal Biedici și Cien Ci- 
kuan au subliniat dorința gu
vernelor lor 3e a extinde re
lațiile economice, fapt la care 
își va aduce o mare contri
buție și actuala vizită a dele
gației chineze în Iugoslavia 
relevă Taniug.

GENEVA 7 (Agerpres). — La 
propunerea țârilor in curs de 
dezvoltare, pe ordinea de zi a 
celei de-a Xl-a sesiuni a Con
siliului UNCTAD s-a inclus 
un punct suplimentar intitu
lat i „Implicațiile situației mo
netare actuale asupra comerțu
lui internațional și a dezvol
tării, în special a țărilor în 
curs de dezvoltare".

In cursul dezbaterilor con
sacrate acestui punct, au luat 
cuvîntul, printre alții, repre
zentanții Ghanei, “ 
U.R.S.S., Iugoslaviei, 
Pakistanului. Algeriei, 
riei. Republicii Chile, 
malei, precum și reprezentan
tul Fondului Monetar Interna
țional.

Majoritatea vorbitorilor au

exprimat îngrijorarea față de 
actuala criză monetară inter- 
occidentală, subliniind necesi
tatea de a se găsi soluții pen
tru a se evita dezorganizarea 
comerțului internațional.

Reprezentanții țărilor în 
de dezvoltare au criticat 
dința ce se conturează ca 
blemele monetare să fie 
zolvate de un grup restrîns de 
țări occidentale, și au subliniat 
repercusiunile crizei asupra e- 
conomiei țărilor lor. care nu 
sînt cu nimic responsabile de 
situația creată. Ei au solicitat 
guvernului S.U.A. să excepteze 
țările în curs de dezvoltare de 
la aplicarea suprataxei de 10 
la sută asupra importurilor și 
au insistat asupra necesității

ca orice reformă 
sistem 
ia pe deplin în 
problemele și 
care 
țări.

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției române, Mircea Petrescu, 
a subliniat preocupările pe care 
le suscită actuala instabilitate 
monetară, din 
tale, datorită 
care le poate 
lui exterior și 
nomice a majorității 
lumii. El a sprijinit cerința ca 
reglementarea viitoare a siste
mului monetar internațional să 
se realizeze cu participarea tu
turor țărilor interesate, ținîn- 
du-se seama de interesele lor 
legitime.

a actualului 
monetar occidental să 

considerație 
dificultățile cu 

sînt confruntate aceste turnătoria din Ihtiman

PARIS i. Corespondentul 
Agerpres, Diaconescu,
transmite: Lucrările celei de-a 
59-a conferințe a Uniunii in
terparlamentare au continuat 
luni, la Palatul Bourbon, cu 
dezbaterea punctului intitulat : 
„Probleme referitoare la al 
doilea Deceniu al dezvoltării".

Abordind unele aspecte ale 
politicii externe a Franței, mi-

agrara 
în Peru

nistrul afacerilor externe, Mau
rice Schumann, a exprimat, în
tre altele, opinia că o confe
rință pentru securitatea euro
peană „va constitui o etapă c- 
sențială către o Europă în care 
fiecare națiune va putea să-și 
facă auzită vocea sa proprie”. 
Șeful diplomației franceze a aT 
preciat că „menținerea păcii 
este prima condiție pentru dcz7 
voltarea armonioasă a statelor11; 
El a adăugat că : „Refuzul ori*  
cărei hegemonii este cea mai 
bună contribuție pe care o țară 
o poate aduce la crearea unei 
veritabile 
nale".
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Aproape că nu există o- 
raș din R. P. Bulgaria în 
care să nu se desfășoare o 
activitate a industriei con
structoare de mașini. Astăzi, 
construcțiile de mașini asi
gură circa 20 la sută din pro
ducția industrială a țării, a- 
vînd perspective, în actualul 
cincinal (1971—1975), prin 
dublarea producției, conform 
prevederilor, să-și sporească 
substanțial această pondere. 
In acest scop, o bună parte 
a celor 20—21 de miliarde dc 
leva, prevăzute a fi investite 
din fondurile centralizate ale 
statului, au fost orientate spre 
„inima1 industriei și a în
tregii economii bulgare : spre 
industria construcțiilor de 
mașini Astfel, celor 440 de 
uzine și întreprinderi actuale 
ale acesteia li se vor adăuga 
noi unități, între care Uzina 
pentru aparatură de radio- 
locațic din Varna, Uzina pen
tru electrocare din Lom, U- 
zina pentru aparate radio 
din Tîrnovo, uzinele dc ma
șini-unelte din Haskovo și 
Sliven, Uzina de tractoare din 
Karlovo. ca și cele două mari 
uzine pentru turnarea fon- 

i din orașele Ihtiman și 
rața.
Am vizitat șantierul tur

nătoriei de lîngă orășelul Ih
timan. Situat la 50 kilome
tri de Sofia, pe șoseaua ce 
se îndreaptă spre Plovdiv, 
șantierul se vede, în aceste 
zile, ca, în palmă, deși su
prafața lui numără mai bine 
dc 40 dc hectare. Cum o- 
bișnuiesc să spună, în aseme
nea situații, constructorii, 
șantierul se află la cota lui

puncte ale șantierului, 
structorii se îndreaptă 
cota negativă maximă, 
pînd de zor fundația viitoa
relor construcții.

O impresionantă cavitate se 
deschide in zona denumită 
aici „Secția bazelor unifica
te". Conform graficului, noua 
secție, cu două subsoluri, va 
trebui terminată încă în a- 
cest in, înainte de a cădea 
prima zăpadă. Este de în
țeles graba constructorilor 
care vor să-și creeze front 
de lucru la montarea uti
lajelor în perioada lunilor 
friguroase de iarnă. La a- 
ceastă secție urmează să se 
pregătească materialele 2_ 
bază și auxiliare pentru e- 
laborarea șarjelor dc fontă.

Nu este posibil să vorbesc 
despre toate cele 60 dc o- 
biective ale șantierului marei 
turnătorii de fontă, deși fie
care din ele își are însem
nătatea sa in realizarea ce
lor 62 000 de tone de pro
duse turnate, cît prevăd pro- 
iectanții de la institutul „Ma- 
șelcctroproiect" din Sofia, 
pentru anul 1975. Mai mult 
chiar : ei au de gînd să spo
rească această capacitate pînă 
la 90 000 tone pe an. Des
pre unul din 60 merită, to
tuși, să dau cîteva amănunte. 
Și am să mă opresc la sec
ția de bază a uzinei : turnă
toria.

In spațiile celor două sec
ții ale turnătoriei propriu- 
zise, una pentru gabarite 
mici — cu greutatea piese
lor turnate cuprinse între 20 
kg și o tonă — și alta pen
tru gabarite mari — de la 
l la 20 tone — se vor ela-

bora corpuri de turnare pen
tru mașini pentru așchierea 
metalelor. Construcția halelor 
se realizează din elemente 
prefabricate din beton armat, 
ceea cc va permite o exe
cuție rapidă și economicoasă.

Noul în concepția 
constă în faptul că, 
prima oară în Bulgaria, 
vor folosi in turnătoriile 
fontă cuptoare electrice 
inducție. Această soluție 
va necesita, la topirea fontei, 
coxul, atît de deficitar, iar 
produsele turnate vor fi de 
mai bună calitate, coeficien
tul de rebut 
diminuat.

Este drept, r 
Ihtiman cum s 
ta. Spectacolul șarjelor de 
fontă turnată în formele gi
gant ale batiurilor de ma
șini așchietoare va putea fi 
vizionat în anii următori. In 
schimb, am putut asista la tot 
atît de spectaculoase „șarje" 
în timpul turnării betonului 
la fundația corpului de clă
diri ale secțiilor auxiliare, 
unde, în anul 1972, o sută 
de mașini-unelte vor executa 
prim; 
se Ie 
trate 
ced ; 
ani de la eliberarea 
la creșterea ritmului de tur
nare a acestor „șarje fără 
seîntei" sînt menite să apro
pie ziua cînd uzina „Stanko- 
lit" de lîngă Ihtiman va livra 
economici bulgare prima pie- 

turnată.

uzinei 
pentru 

se 
de 
cu 
nu

celei de-a 59-a conferințe 
niunii Interparlamentare, 

adrui dezbaterilor privind 
cel de-al II-lea Deceniu al dez
voltării a luat cuvîntul depu
tatul român Teodor Drăgan.

Conferința a votat unele i 
dificări la statut, menite 
faciliteze realizarea principiu
lui universalității in cad 
niunii Interparlamentare.

Au urmat apoi dezbaterile 
pe marginea punctului intitu
lat : „Gravele consecințe pentru 
pace și securitate în unele zone 
ale Asiei și Africii, decurgind 
din refuzul de a acorda inde
pendență popoarelor care se 
află sub jugul colonial și din 
politica de discriminare rasială, 
segregație și apartheid". In ca
drul discuțiilor a luat cuvîntul 
deputatul român Alexandru Io- 

escu.

ale secțiilor
în anul 1972, o sută 

așini-unelte vor executa 
a lor rotație. Iar succe- 

constructorilor înregis- 
în aceste zile, care pre- 

aniversarea celor 27 d” 
a țării,

. — Corespondentul 
Paul Diaconescu, 

La Palatul Bourbon 
au continuat

LIMA 7 (Agerpres). — Mi
nistrul peruan al agricultu
rii, Enrique Valdez, a în- 
mînat, în cadrul unei cere
monii. documentele de pro
prietate unui număr de pes
te 5 000 de țărani asupra unor 
terenuri situate în regiunea 
Corpacancha, la circa 200 km 
est de Lima. Noii posesori 
sînt organizați într-o socie
tate cooperatistă agricolă, 
constituită în cadrul măsuri
lor de aplicare a reformei 
agrare. Societatea include opt 
comunități și este una din 
cele mai bune organizate fer
me agrozootehnice din țară.

In cadru) altei ceremonii, 
ministru] peruan al agricul
turii a înmînat, de asemenea, 
titlurile de proprietate unui 
număr dc peste 3 000 de ță- 
răni, constituiți într-o socie- 
ate agricolă.

----- ▲------

Corespondentul Agerpre 
la Sofia,

Constantin AMARIȚEI
tHBEHE0!3£l5fi EH EEHE E

TÎRGUL DE LA LEIPZIG

REPUBLICA MALDIVĂ : Nu de mult Republica Maldivă și-a sărbătorit ziua indepen
denței, proclamate cu șase ani în urmă.

Insulele Maldive se află în nord-vestul Oceanului Indian și au o populație de 110 000 
de oameni. Insularii se ocupă cu pescuitul, cultivă nuci de cocos și pomi fructiferi.

In foto : Piața din Male.

ai tineretului

Constituirea
Unit“ din

„Frontului 
Salvador

SAN SALVADOR 7 (Ager
pres). — Trej grupări politice 
din Salvador, Mișcarea națio
nală revoluționară, Partidul de- 
mocrat-ci-eștin și Uniunea de
mocratică națională — au ho
tărât să constituie un „Front 
Unit" menit să militeze pentru 
transformări democratice pe 
plan intern și să se opună ac
țiunilor imperialismului.

Intr-un comunicat dat publi
cității la San Salvador și 
transmis de agenția Prensa La
tina, cele trei partide, anali
zând actuala situație din Sal
vador, arată că „poporul devine 
mai sărac, mai subalimentat, 
mai ignorant, mai lipsit de mij
loace de subzistență și de posi
bilitatea de a munci".

BERLIN 7. — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te : Personalități din Republica 
Socialistă România care se aflu 
la Leipzig cu ocazia tirgului 
internațional au avut intîlniri 
cu reprezentanți ai vieții eco
nomice din R.D. Germană. Ast
fel, ministrul industriei chimi
ce, Mihail Florescu, a avut o 
întrevedere cu ministrul indus
triei chimice a R.D.G., Gunther 
Wyschofsky, cu care prilej au 
fost discutate probleme privind 
adincirea pe mai departe a co
laborării dintre cele două țări 
în acest domeniu.

Ministrul construcțiilor de 
mijloace de transport și mașini 
de prelucrare din R.D.G., dr. 
Rudi Georgi, s-a întîlnit cu 
adjunctul ministrului industriei 
constructoare

țara noastră, Mihai Martinescu, 
tema discuțiilor constituind-o 
specializarea și cooperarea în 
domeniul construcțiilor de ma
șini între Republica Socialistă 
România și Republica Demo
crată Germană.

O convorbire prietenească a 
avut loc și intre ministrul eco
nomiei externe a R.D.G., Horst 
Solie, și ing. Mircea Bădică, se
cretar general in Ministerul 
Comerțului Exterior al Româ
niei. Au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării schimbului de 
mărfuri între cele două țări.

Delegația de experți români, 
prezentă la Tîrgul de la Leip
zig, condusă de ing. Mircea 
Bădică, a mai avut o întilnire 
cu locțiitorul ministrului pentru 
economia externă a R. D. G., 
Gerhard Nitzschke.

MOSCOVA :
— Stația automată sovietică 
..Luna-18", lansată în U.R.S.S. 
la 2 septembrie, s-a plasat 
pe o orbită selenocentrică 
circulară, informează agenția 
TASS.

In cursul zborului pe tra
seul Pămînt — Lună, au fost 
realizate cu stația 29 de șe
dințe de legătură, în timpul 
cărora au fost calculați para
metrii traiectoriei zborului și , 
a fost verificată funcționarea 
sistemelor de bord. Pentru 
asigurarea ajungerii stației în I 
punctul prevăzut al spațiului 
din preajma Lunii, în zilele 
de 4 și 6 septembrie au fost 
executate corecții ale traiec
toriei de zbor.

Centrul de legături cosmi- I 
ce la mare distanță menține 
o legătură radio permanentă 
cu stația „Luna-18". Conform 
informațiilor primite pe cale 
telemetrică, aparatura de la 
bordul stației funcționează 
normal. Datele furnizate de 
stație sînt prelucrate la Cen
trul de coordonare și calcul.

SANTIAGO DE CHILE 7 
gerpres). — La Santiago a fost 
organizat un miting consacrat 
celei de-a 39-a aniversări a 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Chile.

Luînd cuvîntul, cu acest pri
lej, secretarul general al C.C. 
al P.C. din Chile, Luis Cor- 
valan, a evidențiat rolul im
portant și contribuția de sea- 

- mă a tineretului comunist în 
obținerea victoriei Frontului 
Unității Populare, în cadrul a- 
legerilor prezidențiale de anul 
trecut. După ce a relevat succe
sele obținute de actualul 
vern ' * ' “
rilor economice, secretarul ge
nera] al C.C. al P.C. din Chile 
a adresat un apel tineretului, 
tuturor forțelor progresiste din 
țară, pentru întărirea Unității 
Populare în vederea realizări: 
politicii revoluționare în toate 
domeniile de activitate.

funcțiune în

& „Am hotărit să stabili 
relații diplomatice cu R.P. Chi
neză" — a anunțat într-o con
ferință de presă ministrul de 
externe peruan, Edgardo Mer
cado Jarrin,

Potrivit agenției U.P.I., care 
transmite știrea, ministrul 
ruan a relevat, totodată, 
„este posibil și probabil ca 
ni să întreprindă această 
țiune diplomatică înainte 
începerea sesiunii Adunării 
nerale a O.N.U.".

Pe- 
că 

Pe- 
ac- 
de 

Gc-

La ambasada S.U.A. 
Helsinki a avut loc marți cea 
de-a 18-a ședință de lucru din 
cadrul actualei runde a convor
birilor sovieto-americane asupra 
limitării cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.). Următoarea 
ședință va avea loc vinerea vi
itoare.

© Intr-o alocuțiune rostită la 
6 septembrie, George Meany, 
președintele centralei sindicale 
americane „AFL-C1O", a rea
firmat opoziția sa față de mă
surile economice anunțate recent 
de președintele Nixon. El a ce
rut Congresului să respingă 
propunerile fiscale cuprinse în. 
programul anunțat de președin
te la 15 august, apreciind 
ele sînt „în favoarea mari
societăți și împotriva muncito
rilor, contribuabililor și intere
sului public1*.

@ Guvernele R.P. Mongole 
și Argentinei au căzut de acord 
să stabilească relații diploma
tice și să facă schimb de re
prezentanți diplomatici la nivel 
de ambasadori, informează zia
rul „UNEN”.

•< Ministrul turc pentru re
lațiile economice externe, Ozer 
Derbil, a sosit la Belgrad, în
tr-o vizită la invitația Consiliu
lui Executiv Federal al Iugos
laviei.

Secretarul federal pentru co
merțul exterior, Muhamed Had- 
jici, și ministrul turq au avut 
convorbiri în cadrul cărora au 
fost abordate relațiile economi
ce dintre cele două țări și posi
bilitățile dezvoltării lor.

• După Controlul asupra 
stării sistemelor aparatului 
selenar autopropulsat „Luno- 
hod-1", care a fost efectuat 
la începutul celei de-a 11-a 
zile selenare a acestuia, in 
regiunea Mării Ploilor au 
fost continuate cercetările ști
ințifice.

In timpul ședințelor de le
gătură care au avut Ioc în 
intervalul 2—6 septembrie.

au fost obținute imagini pa
noramice ale diferitelor sec
toare ale suprafeței lunare. 
In scopul precizării detaliilor 
de relief, fotografiile au fost 
realizate din cîteva puncte 
diferite atinse de aparat in 
deplasarea sa. Experimentele 
științifice efectuate pe Lună 
cu ajutorul automatului „Lu- 
nohod-l“ continuă, relatează 
agenția TASS.

>r

@ Cartierele populației de 
culoare ale orașului Jackson-- ii
le au fost puse, marți, sub slare 
de urgență, ca urmare a in i- 
dentelor rasiale din cursul nop
ții precedente, declanșate de 
intervenția unei patrule de po
liție împotriva unui grup de ti
neri de culoare. In cursul inci
dentelor au fost arestate, po
trivit datelor oficiale, cel pu
țin 25 de persoane.

@ Un avion de pasageri 
„BAC 1-11“. aparținând Com
paniei „Pan International", 
zburind spre Malaga (Spa
nia) s-a prăbușit la cîteva 
minute după decolare. la 
35 km de Hamburg. Pilotul 
a încercat să aterizeze forțat 
pe autostrada Hamburg—Kiel, 
dar aeronava s-a ciocnit de 
un pod și a luat foc. Potri
vit ultimelor informații, din 
cei 121 de pasageri, 30 și-au 
pierdut viața. Un mare nu
măr de persoane au fost grav 
rănite, fiind transportate la 
spital. Ministrul transporturi
lor al R.F. a Germanici a or
donat deschiderea unei an
chete pentru elucidarea cau
zelor catastrofei.

@ Miniștrii de externe din 
cele cinci țări nordice — Dane
marca, Norvegia, Finlanda. Su
edia și Islanda — reuniți la 
Copenhaga pentru a examina 
unele probleme internaționale, 
au hotărit să sprijine, în cadrul 
apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite, 
restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare ( hi 
neze Ia O.N.U.

cadrul mitingului o;r- 
cu ocazia aniversării 

a victoria in ale-

€ In 
ganizat 
unui an de la 
geri a Unității Populare, pre
ședintele Salvador Allende s-a 
referit, între altele, la semni
ficația recentului său turneu in 
Ecuador. Columbia și Peru, a- 
preciind că el reprezintă un 
succes important pentru politi
ca externă a Republicii Chile.

La Paris a sosit într-o vi
zită de răspuns mareșalul de 
aviație Pave] Kutahov. coman
dantul suprem al Forțelor aeri
ene militare ale U.R.S.S., cu o 
escadrilă de avioane de vână
toare „MIG-21" — anunță agen
ția TASS.

© L'n tribunal din Madrid 
a condamnat la închisoare, pe 
o perioadă îndelungată, un 
grup de muncitori din Barcelo
na. După cum scrie ziarul .,Nu
evo Diario", acuzații sînt „învi- 
nuiți" de apartenența la Comi
siile muncitorești, socotite de 
autoritățile spaniole organiza
ții sindicale ilegale.

$ Gerhard Schroeder, preșe
dintele Comitetului pentru afa
cerile externe al Bundestaguluî 
vest-german, a sosit 
zită la Tel Aviv. la 
guvernului israelian. 
avea convorbiri cu 
Golda Meir, cu ministrul 
externe, Abba Eban, și cu alte 
oficialități de la Tel Aviv, in 
probleme privind situația d;n 
Orientul Apropiat și alte su 
biecte de interes mutual.

într-o vi- 
invitațiu 
El va 

premierul 
de

@ Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito, a pri
mit la Zagreb pe noul ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Albania, Dimithar 
Lamani, care i-a prezentat scri
sorile de acreditare — infor
mează agenția Taniug.

La primire a fost de față se
cretarul federal pentru afacerile 
externe, Mirko Tepavaț.

® Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va face o vizită o- 
ficială în Canada în a doua 
jumătate a lunii octombrie, la 
invitația premierului canadian, 
Pierre Elliott Trudeau — infor
mează1 agenția TASS.

£ La Sofia s-a reîntors mi
nistrul comerțului exterior al 
Bulgariei, Ivan Nedev, care a 
făcut o vizită oficială în Gre
cia.

@ In cadrul unui festival 
internațional care se desfă
șoară în aceste zile la Dijon, 
formația artistică „Chindia” 
din Ploiești s-a bucurat de 
aprecieri elogioase din partea 
publicului și a presei, in ur
ma unui șir de spectacole 
prezentate in mai multe lo
calități din provincia Bour
gogne. La un concurs ce a 
avut loc la Palatul Congre
selor din Dijon, artiștii ro
mâni au obținut „colierul de 
bronz".

@ La Belgrad a sosit intr-o 
vizită președintele P.C. din Spa
nia, Dolores Ibarruri, informea
ză agenția Taniug.

© La Montevideo a tfvut loc 
o plenară a Consiliului de con
ducere al „Frente Amplio" — 
formațiune ce grupează majori
tatea partidelor și organizați
ilor dc slînga din Uruguay. Ple
nara a examinat evoluția si
tuației politice din țară, și a 
adoptat un comunicat prin care 
condamnă măsurile de repre
salii luate de guvern împotriva 
forțelor progresiste

<Ș) Cu prilejul unei ședin
țe, reprezentanți ai federa
țiilor de fotbal din Româ
nia, R. D. Germană și Fin
landa au stabilit la Berlin 
programul jocurilor seriei res
pective din cadrul prelimi
nariilor campionatului mon
dial. Iată datele cînd se vor 
desfășura partidele: 20 SEP
TEMBRIE 1972 FINLANDA 
— ROMÂNIA; 27 MAI 1973 
ROMÂNIA — R D. GER
MANA; 26 SEPTEMBRIE 
1973 R. D. GERMANA — 
ROMÂNIA: 14 OCTOMBRIE 
1973 ROMÂNIA — FINLAN
DA. Urinează să fie stabilite, 
în zilele următoare, și me
ciurile cu echipa Albaniei.
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