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In ziua de 14 septembrie 1971 
a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. pre
zidată de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri, șefi 
de secții la C.C. al P.C.R., con

tului privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste.

PERFORMANȚA MINEREASCĂ
După cele 9000 tone 

cărbune extrase peste 
de la începutul anului rea
lizare care urcă la cota nea
tinsă încă de vreo brigadă 
de la ruina Aninoasa 
— minerul Vasile Mereuță 
din cadrul sectorului III 
Piscu, împreună cu ortacii 
săi dintre care se evidenți
ază șefii de schimb Gheorghe 
Vislă, Constantin Neacșu, și 
Gheorghe Munteanu, au în
scris zilele acestea în palma
resul faptelor de muncă o 
nouă și valoroasă perfor
manță în ale mineritului.

Acționînd cu priceperea-i 
cunoscută in ceea ce priveș
te organizarea activității la 
locul de muncă și exercitând

de 
plan

la pregătiri
un control extrem de exigent 
asupra executării corecte și 
la timp a sarcinilor reparti
zate pe fiecare membru com
ponent al brigăzii, minerul 
Vasile Mereuță împreună cu 
harnicii săi ortaci, au reu
șit ca în intervalul de la 9 la 
13 septembrie — adică în pa
tru zile lucrătoare — să rea
lizeze o înaintare de 9—10 
ml pe zi la lucrările de pre
gătire ale abatajului cu front 
scurt nr. 4 din stratul 13 (lu
crări cu profil de 9,50 m.p. 
susținute în T.H. 5), execu
tând, în același timp și sui
torul de atac de 9 ml la li
mita cîmpului de abataj.

Din cei peste 35 ml de pre
gătire (preabataj) realizați în

patru zile au fost extrase 500 
tone de cărbune cu un ran
dament de aproape 8 tone 
pe post, ceea ce constituie 
un record de productivitate 
la astfel de lucrări.

Ritmul neobișnuit pe care 
brigada condusă de .minerul 
Vasile Mereuță l-a imprimat 
timp de patru zile, lucrări
lor de pregătire amintite, a 
avut ca urmare punerea în 
exploatare a abatajului front 
scurt nr. 4 din stratul 13, cu 
o capacitate de 200 tone pe zi 
cu 
de

ducători ai unor instituții cen
trale.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a dezbătut și aprobat : 
proiectul legii cu privire la or
ganizarea și conducerea unită
ților socialiste de stat — îm
bunătățit in urma dezbaterii 
publice; proiectul legii cu pri
vire la gospodărirea fonduri
lor fixe, resurselor materiale și 
aprovizionarea tehnico-matcria- 
lă; proiectul decretului privind 
siguraDța în funcționare a uti
lajelor, inslalațiilor și aparatu
rii de măsură, control și auto
matizare din unitățile socialiste 
de stat; proiectul decretului 
privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale 
și Controlul Gospodăririi Fon
durilor Fixe; proiectul decre-

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a liotă rit ca proiectele 
de legi să fie supuse spre dez
batere și adoptare Marii Adu
nări Naționale, iar proiectele de 
decret să fie înaintate spre a- 
doptare Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România.

In continuare au fost adop
tate măsuri privind perfecțio
narea invățămintului de cultu
ră generală, precum și îmbu
nătățirea structurii și conținu
tului invăiămîntului superior.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a maj adoptat hotărîri 
cu privire la principalii indi
catori tehnico-economici ai unor 
lucrări de investiții prevăzute 
in planul cincinal și a soluțio
nat alte probleme ale activită
ții curente.

aproape zece zile înainte 
termenul planificat.

Constantin DĂNILĂ 
corespondent TOVARĂȘUL

PLENARA 
Comitetului municipal 

al U.T.C.

NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ziaristul 

francez Emile Guikovaty

0 TREAPTA SUPERIOARA 
h REALIZAREA

Astăzi, in toate ungherele patriei, peste patru 
milioane de elevi — de la cei care își potrivesc 
pentru întâia oară ghiozdanul în spate și pînă 
ia ; dolescenții in pragul absolvirii — se în
dreaptă emoționați spre școală, unde sîat aș
teptați de prietenii și sfătuitorii lor mai mari, 
profesorii. Ar.ui școlar 1971—1972 debutează în 
Lumina prețioaselor indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu fa Consfătuirea de lucru a 
activului de partid din domeniul ideologiei și 
al activității politice ți cxtural-educative. ..Cu 
mai multă fermitate — sublinia secretarul ge
neral al partidului cu acel prilej — trebuie să 
luăm măsuri ca în liceele noastre și in școala 
noastră generală de 10 ani să introducem parti
ciparea elevilor in producție. Noi purtăm răs
punderea pentru viitorul societății noastre și 
ca atare trebuie să lichidăm mentalitatea școlii 
generale, a liceului de cultură generală de a 
scoate absolvenți fără nici o specialitate*. 
In vederea realizării acestor înalte deziderate, 
și în Valea Jiului au fos: luate măsuri con
crete pentru dezvoltarea bazei materiale a 
școlilor, pentru crearea de noi ateliere și labo
ratoare școlare și. in mod deosebit, pentru ri
dicarea calității învățământului. a muncii de e- 
ducați& patriotică și cetățeneasca. Au fost în
cheiate și reparațiile curente, astfel că școlile 
se prezintă astăzi gata pentru a-și primi oaspeții. 
In Petri:a și-a deschis porțile o nouă casă a 
pionierilor, la Petroșani s-a înființat o nouă 
unitate școlară, la Lupeni liceul s-a mutat într-o 
nouă clădire modernă, luminoasa, pe măsura 
cerințelor contemporane iar la Cîmpu lu: Neag 
școala și-a dublat numărul de clase. Tată doar 
câteva foarte puține din realizările in această 
direcție. Pentru organizarea de ateiiere-școasă 
=-a ■ f so: -y-'i '
crn'a fiecărei unități școlare care vor fi ame
najate adecvat prin munca patriotică și cu 
concursul material și tehnic ai unităților eco
nomice foiosindu-se în principal materialele de 
construcție existente pe plan local sau din de
molări. De altfel toate școlile și liceele au tre
cut de anul acesta sub patronajul întreprinde
rilor industriale care au datoria de a ajuta. în 
mod nemijlocit, cu cadre, utilaje și materiale 
ren!; za ■•ea acestei acțiuni de o nemauntilnită 
anvergură. O inițiativă interesantă, și care spe
răm va da roadele scontate, a fost materia- 
lizatâ în Vulcan unde intră in funcțiune ate- 
lierul interșcolar care este dotat cu toate ma

șinile șî uneltele necesare și în care își vor des
fășura practica toate școlile din acest oraș. 
După cum se știe, din acest an școlar, elevii 
vor efectua practică o zi pe săptămînâ, exis- 
tind astfe] convingerea că fiecare elev va în
văța o meserie pînă la absolvirea școlii.

Școala are un rol hotărâtor de important în 
înarmarea elevilor cu o concepție științifică, 
înaintată despre lume, in cultivarea dragostei 
fierbinți pentru patrie și partid, în explicarea 
politicii partidului și statului nostru, în cana
lizarea năzuințelor și cristalizarea personalită
ții. Munca de educație implică deosebite răs
punderi morale din partea cadrelor didactice, 
care trebuie să constituie exemple de con
duită, să dovedească receptivitate față de nou, 
entuziasm și deosebită putere de angrenare în 
munca școlară. în acțiunile social-culturale de 
masă. Orice cadru didactic, fie că este diri
ginte, fie că nu, trebuie să aibă în vedere la 
ora de curs latura educativă, formativă a lec
ției, evitând didacticismul steril, aglomerarea 
de date, pretenția de memorare mecanică și 
scoțînd in relief conexiunea dintre fenomene 
și stări, condiționarea lor reciprocă, legătura 
lor cu practica de fiecare zi a vieții.

Școlii îi revine și sarcina de a forma viito
rului cetățean al țării deprinderi de viață or
ganizată O realizare interesantă, care va putea 
fi preluată treptat acolo unde se impune, este 
înființarea de anul acesta pe lingă școala ge
nerală nr. 2 din Petroșani a unui semiinteraat 
pentru 103 de copii care vor primi aici masu de 
prânz și își vor pregăti lecțiile pentru a doua 
zi sub supravegherea și îndrumarea învățăto
rilor și profesorilor. In felul acesta copiii care 
6-a dovedit că fie din lipsa de supraveghere a 
părinților, fie din alte cauze, pierd timpul pe 
străzi, vor primi, intr-un cadru adecvat, de
prinderi de muncă intelectuală, de viață or
donată.

Noul an școlar trebuie să constituie o tre < -’ă 
superioară în realizarea scopului fundamental 
al învățămîntului : modelarea omului nou al 
societății socialiste. .Fidelă tradițiilor ej patrio
tice — afirma recent ministrul învățămîntului 
— și muncii devotate pe care au dus-o cadrele 
didactice în pregătirea tinerei generații, șcc-.ui 
este gata in prezent să răspundă încrederii ce 
s-a plasat in ea".

Urăm succes deplin tuturor oamenilor șv'n, 
elevilor din Valea Jiului în noul an de în- 
vățămînt.

Ieri, după-amiazâ, în sala 
mică a Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani, a avut 
loc plenara lărgită a Comite
tului municipal Petroșani al 
U.T.C. Au participat membrii 
și membrii supleanți ai comi
tetului municipal, ai birourilor 
comitetelor orășenești, ai comi
tetelor organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi și instituții, cadre 
didactice din activul Comitetu
lui municipal. îndrumători ai

organizațiilor U.T.C. din școli, 
secretari de partid și reprezen
tanți ai unităților economice și 
instituțiilor din municipiu.

Plenara s-a desfășurat în 
prezența tovarășilor Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular municipal și Constantin 
Purceleanu, secretar al Comite
tului județean Hunedoara a! 
U.T.C.

în prea jma 
deschiderii stagiunii teatrale

OPȚIUNI 
REPERTORIALE 

în concordanță 
cu imperativele educative 

contemporane
Se spune, poate cam banal 

dar fără îndoială cu îndrep
tățire, că repertoriul este 
„cartea de vizită” a unui 
teatru. Pentru că piesele ca
re urmează a fi transfigurate 
scenic trădează fără echivoc 
maturitatea colectivului acto
ricesc, precum și înălțimea 
spirituală"— dacă nu tot
deauna reală cel puțin pre
supusă — a spectatorilor că
rora le sint adresate. Un re
pertoriu adecvat, echilibrat, 
potrivit cu imperativele edu
cative ale zilelor noastre, 
este așadar Un deziderat de 
prim ordin, de care trebuie 
să țină seama orice institu
ție teatrală. Și, pentru că 
pînă la deschiderea stagiunii 
teatrale au mai rămas doar 
puține zile, ne-am adresat 
tovarășei Zenobia Ilieș, se
cretar literar al Teatrului 
„Valea Jiului", cu rugămintea 
de a ne face cunoscute op
țiunile repertoriale la care s-a 
oprit această instituție în 
noua stagiune.

— Să începem cu piesele 
românești...

— Ca în fiecare an, teatrul 
nostru a acordat ponderea 
cea mai mare în repertoriul 
său dramaturgiei originale. 
De altfel, deschiderea sta
giunii se va face cu o piesă

originală. Este vorba de „Șta
feta nevăzută" a lui Paul E- 
verac.

— Nu vi se pare că această 
piesă este destul de cunos
cută prin prezentarea sa la 
televiziune, și nu va stirni 
prea mult interes ?

— Colectivul care inter
pretează această piesă cu un 
mesaj foarte actual, încearcă, 
sub bagheta regizorului Mar
cel Șoma, să-i reliefeze noi 
valențe, să-i surprindfi noi 
implicații emoționale, să facă 
într-un cuvint un spectacol 
cu suflu, interesant, inedit 
chiar. O altă piesă, care sîn- 
tem siguri că va stârni inte
resul publicului nostru, este 
„Interesul general”, o „farsă- 
atroce" de Aurel Baranga.

— Presupun că este vorba 
tot de o piesă cu subiect 
contemporan...

— E o satiră împotriva li
chelismului, imposturii, ca
meleonismului pe linia celor 
inaugurate de Baranga încă 
cu mulți ani în urmă. Piesa, 
care va vedea lumina ram
pei peste cîteva zile în cadrul 
festivalului ..Sarmis", este re-

C. PASCU

(Continuare in pag a 3-a)

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Vasile 
Oros, prim-secretar al comite
tului municipal al U.T.C.

In cadrul ordinei de zi. ple
nara a dezbătut activitatea des
fășurată de comitetul municipal, 
de organele și organizațiile 
U.T.C. pentru educarea politi
co—ideologică și comunistă a 
tineretului în lumina propune
rilor de măsuri și a expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la consfătuirea de lucru a acti
vului din domeniul ideologiei 
din 9 iulie a.c.

Tovarășul Horia Tema, secre
tar -al Comitetului municipal 
al U.T.C.. a "prezentat o ihTor- 
mare asupra activității desfăr 
șurate de comitetul municipal, 
de organele și organizațiile 
U.T.C. pe tărîmul muncii poli- 
tico-ideologice, de educare co
munistă a tinerilor. Proiectul 
programului de activitate al 
comitetului cu privire la îmbu
nătățirea activității de educare 
comunistă a tinerilor a fost 
prezentat de tovarășul Vasile 
Văcaru, secretar al comitetului 
municipal al U.T.C.

In continuare, pe marginra 
materialului prezentat au luat 
cuvîntul tovarășii Crislea Fă- 
caru, Vasile Pupăzan. Nicolae 
Ilaneș. Petru Iorga. Bujor B’-C- 
dan. Virgil Dudu. Elza Gvi”-<Tv, 
Ion Mondoca. Alexe Dută. n'>- 
vid Gavrilă Mircea Zember. 
Constantin Purceleanu.

In cuvîntul lor, vorbitorii s-au 
referit la importanța de o deo
sebită valoare teoretică și prac
tică a propunerilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, repre
zintă pentru întregul tinere* al 
patriei un real și neprețuit în
dreptar în vederea îmbunătățirii 
si perfecționării activității ide; - 
logice, de educare marxist-leni- 
nistă a tinerilor, la neajunsuri
le ce vor trebui înlăturate pen
tru a ridica întreaga activitate 
a organizațiilor de tineret pe 
o treaptă superioară, pentru a 
contribui astfel, nemijlocit, la 
edificarea societății Socialiste 
multilateral dezvoltate.

In concluziile lucrărilor ple
narei. a luat cuvîntul tovară
șul Clement Negruț, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., președintele 
consiliului popular municipal, 
care a făcut recomandări deo
sebit de utile comitetului mu
nicipal al U.T.C., organelor și 
organizațiilor de tinerel din ca
drul municipiului.

Adunarea a adoptat in una
nimitate proiectul programului 
dc activități în vederea trans
punerii în viață a măsurilor de 
perfecționare a muncii de edu
care comunistă a tinerilor.

Ieri, după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe ziaristul 
Emile Guikovaty, responsabilul 
sectorului Țări socialiste al re
vistei J'Express”. căruia i-a a- 
cordat un interviu.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de cor
dialitate, a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretar al Comitetului 
Central al partidului. A fost, 
dc asemenea, de față Constan
tin Mitea, consilier la C.C. al 
P.C.R.

Un zîmbet — blazon al bucuriei
Foto : Ion LICIU
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Expoziție 
în sala 

Palatului 
R. S. R.

Marți dimineața s-a des
chis, in sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, a 
doua ediție a Expoziției in
ternaționale de sîrme și 
benzi rezistente, conductori 
de bobinaj, cabluri și conduc
tori electrici.

Participă firme și între
prinderi producătoare din An
glia, Austria, Finlanda, Fran
ța. R.F. a Germaniei, Italia 
și România.

Expoziția rămîne deschisă 
pînă la 17 septembrie.

(Agerprcs)
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Șl LUCRĂRILOR SE CERE 
ITUDINECO RECT

Tn general, puține 'Ni vi
rile cind globul terestru își o- 
feră bogățiile naturale direct 
de la suprafață. In marca m.,- 
jori'.aic. zăcămintele de <ubst-n- 
ie minerale utile, atit de nece- 

cmului pentru făurirea 
trebuie extrase cn 
scoarței pămintene, 

format în lungile ere

trecut — ceă in
bine de un -e ol — în 
Jiului zăcămintele de 

explu 
ajuns 
i cost or

me tot 
urmă s.

cum
Vă

sare 
bunurilor, 
a dineurile 
unde s-au 
ge 1 

r 
mai 
!ea
buni, pe alocuri se 
ia suprafață, s-a 
itanr*ul i 
se facă 
mare, c 
treacă i 
subte? .m i 
dicală a i 
a ridi 
rile complet de metodele 
exploatare la suprafață.

Astfel, pentru a putea 
ge 'a z.ăc amînt este ne'-’o: 
a se crea căi de acces, 
roci sterile sau chiar în 
tu] de cărbune care, dup;

i a extragere* 
i din adine' 
ca pînă la 
definitiv la

Dar. schimbarea ro- 
netodei de exploatare 

at multe prob'eme dife- 
de

barit si direcție, poartă denu- vatră. îi
mirea de galerie, plan î ■ ". -at sau
suitor, puț. Ori.are d;n aceste in rulai
lucrări miniere — ca de a'tfel si duce in
cele U- " '1 ( zăcâ- acestuia
mîntului — ■.rebuie să iJideoli- lui.
nească mai muite fun ț; • adică Lipsa
frn același timp servesc oentru cris de
cale de acces înspre loci iriie de muncii
muncă productive, ca le de ției de
t; inso, t m ieriale’"' • nece- materia

'<-n’ru extr. 'ere?. rărbu- coloana
nilor precum și pe.itru trans- rizează
portare or duc:: ;ort suora- accident

înălțimea de 1.6 m de la co
roana șinei. In partea opusă tre
buie lăsată o distanță de cel 
puțin 0,2 m între m te: .. i; 
rulam și peretele galeriei.

In galeriile sau planele încli- 
n. te pe care kiinsporlul se fa
ce cu benzi cu raclele sau din 
.uuciue. pentru circulația perso
nalului trebuie să ex'ste un 
spațiu liber cu lățime de cel 
pir in 0,6 m intre transportor și 
clementele susținerii.

Spatiile rezervate pentru cir
culație nu trebuie să fie micșo
rate prin montarea diferitelor 
onducte (pentru aer comprimat, 

apă sau rambleu) așa cum se 
ir'împlă în mod frecvent, de
oarece acestea favorizează pro
ducerea accidentelor în timpul 
transportului din lipsă de 
baril. In cazurile cînd se ne- 
esită montarea unor conducte 

în secția de circulație, aceasta 
trebuie să fie păzatâ ‘ : '-pi
ere.. vc-t’-ei și cit mai aproape 
de perete. Este bine știut că 
mont u-ea unei conducte la înăl
țimea de cea. 1 metru de «a 

cazul spațiului micșo- 
deraier'i unui vagonet 
?. în dreptul unui om. 
vitabil la accidentarea 
prin fracturarea bazinu-

obligat să circu e pe transpor
torul aflat in tun;. une ; aceas
ta este o gravă expunere 
colului de accidentare. No. 
de 
că 
re 
Să

protecție a 
în lucrâriie 
sînt montate 
se

tiv — 
cablu, 
na un 
prirea 
punct 
Această

k tă și în 
portarea ae 
tă necesar 
lor. diluarea gazelor

[tnai oen.j-u cr .os
ului de la supr; fa- 
respirației oameni- 

emanate 
din roci, resnectiv D?nțru re
ducerea prafului industrial <or- 
!oat în timpul exploatării, care 
nu poate F prin 'te me
tode.

Dacă 
funcții 
tucrări miniere, se poate dudu
ie ușor că aceste exca\uții în 
i-ocile d:n adincuri trebuie să 
fie executate ș Jpji țntic'’muie 
în așa lei ca sa corespundă 
întocmai scopului pentru ..ne 
au fost efe;luate.

De aceea încă ia 
•impui săpării lor, 
trebuie susținute și 
întocmai după prevedenlu mo
nografiei de armare. Adică e'e- 
mente de 
lemn 
sa f • 
c ri se. 
și a 
materialul indicat. Lu susține- 
-•ca eu fier profilat este impe
rios necesar ca elementele să 
fie consolidate la imbinăr 
vite două clame, pentru a: 
rarea portanței calculate, 
știut faptul că. în cazul fu 
rii numai unei singure cl 
grinda metalică, sub acț'u 
presiunii din tavan, cedeaz 
zona de îmbinare cu st: 

vocind micșorarea pro 
liber al galeriei.
oncomitent
i.mu:. este 

se realizeze - 
definitiv 
scurgerea 
de-uurece. 
nai, apa 
tră care, 
laterale, s 
darea stilpilor de ; 
ceea ce pînă la urmă 
rezultai de asemenea . 
gabaritului inițial al g

Mi.
galeriei, denivelarea vetrei — 
implicit a iiniej ferate — ia
• are s mai adaugă și dep -
• area de diverse ni-de d.n 
lemn sau fier conduc la stran
gularea serioasă a _ctr-.tații de 
Iran sport cu vagonete sau mj- 
loi". e mecanice de ’.''aciune în 
■ u-dițiur.i de siguranță cit și 
circulația oamenilor.

Normele de protecție .. ■ 
c i prevăd _ă în galer’i 
plane înclinate trebuie să 
menajeze un spa'to — 
lungul unuia din pereți —

se ține seamă dc aceste 
importante a c i.estor

spațiului liber — pj-es- 
normele de protecția 

— in partea opusă -ec- 
circuLiție, cit și intre 

Iul rulant și tavan sau 
de aeraj parțial, favo- 

de asemenea producerea 
telor. De aceea pe lingă 

trebuie 
mina de 

in ea 
mai 

ca tuburile coloanei de a- 
precum ~i cublu- 

montale în 
••ginea ma- 

și aceste con- 
spațiu liber de

faptul că vagone’ele 
împinse prinzînd cu 
miner — și nu dc- 
sau colțul vagonetuiui — se 
cere 
eraj 
rile 
așa

pro

început, in 
galeriile 

amc:’...jnlc

susținere, fie ele din 
sau fier profilat trebuie 
așezate la distanțele preș» 
iar bandajarea pereților 

tavanului să se facă cu

qu
isle

cu avansarea 
necesar .a să 
provizoriu sau 
canalul pentru 

or de infiltrație, 
din lipsa acestui cu- 
înmoaie roca din va- 
datorită presiunilor 

; umflă permițînd ce- 
susținere. 

are ca 
-educe rea 

țial al galeriei.
irea profilului liber al 
denivelarea

parț 
electrice să fie 
fel ca între ma

terialului 
duete să 
cel puțin

Un alt
ză producerea accidentelor este 
neintreținerea !a timp a liniilor 
ferate, care se denivelează con
comitent cu vatra. De aceea, es
te nevoie ca în mod continuu 
să se întrețină in 
bune îmbinările șin 
clise, și burarea 
t'-.i’ er-elor. 
s-a constatat că 
vente avarii au 
și la încrucișări 
ceea, pe lingă o 
litativă a acestora.
a tijele de comutare a maca- 

zelor să fie prevăzute cu con
tragreutăți. :..r în timpul trece
rii trenurilor de vagonete pes
te macaze să nu se staționeze 
in dreptul acestora sub nici un 
motiv.

Nu trebuie neglijată nici în
treținerea parcului rulant de 
transport (compilarea vago.ne- 
telor cu zale și cirlige cores
punzătoare. roți și rulmenți). 
Lipsa acestor piese produce 
dese ruperi de trenuri în mers
— rularea liberă a vagonetelor 
pe pante cu înclinări mai mari
— sau deraieri frecvente de pe

rulant 
fie un 
0.2 in. 
factor

eondițiuni 
or cu e- 

cu piatră a 
'n decursul anilor 

cele mai frec- 
loc ’a macaze 
de lini De a- 
întreținere ca

se necesită

peri- 
mele 

muncii prevăd 
m niere în ca- 

iranspor'.oare
ame;i'i'-<e și un d-spezi- 
de regulă o ,'rmă -cu un 
cu care se poate aețio- 
întrerupător — pentru o-* 
transportorului din orice 
de pe traseul ac -stuia. 

sîrmă trebuie să fie
montată in așa fel ea oricine 
să-1 poată acționa în cazul în 
care s-ar afla într-un pericol de 
accidentare datorită transporto
rului aflat în funcțiune.

In căzui planelor înclinate, o 
prevedere elementară interzice 
accesul pe secția de circulație 
sau staționarea în dreptul ram
pei inferioare în timpul cil se 
efectuează transportul de va
gonete sau cărucioare pe plan. 
Barierele din partea super .)iă 
și rampele intermediare ale 
planului înclinat. în mod nor
mal trebuie să fie in p rzitîe 
închisă, ele fiind deschise nu
mai pe timpul necesar trecerii 
vagonetelor ce se transportă. 
Galeriile intermediare și de 
bază ce se racordează la pla
nul înclinat trebuie să fie pre
văzute cu .bariere avertizoare 
are, de isemenea. ’rebuie ți

nute închise în timpul efectuării 
transportului pe 
pentru a 
lor spre 
trenul de 
portă pe 
buie să
u două sisteme

Ing. Iosif REMT.TL 
inspector șef-adjunct din 

inspectoratul județean 
de protecția muncii

gățat. Acesta se va desgăța cu 
ijuloru) unor răngi de fier, fi
ind adăpostit in secția de cir
culație. Nerespectarea acesici 
măsuri conduce ia accidente cu 
urmări foarte grave.

Din analizele făcute asupra 
cauzelor accidentelor de mun
că, s-a constatat că un mrie 
număr din .ele se produc . la 
transportul |XJ căi orizontale șl 
înclinate. De aceea este»de da
toria fiecărei persoane de a res
pecta cu exigență sporită mă
surile prescrise de noi njele de, 
protecția jnuncii -referitoare ia 
transport pentru a reduce — 
dacă se poate complet — acci
dentele in acest important do-' 
meniu de activitate d:n subte-

m un
sa u 

se a- 
de- a 
care 

să asigure circulația normala a 
oamenilor, pe lingă -pa' ui ie
zer", ut per'ru mijloace de trans
port. Spc'iul pentru circulație 

ebuie să aibă iâ’imta minima 
_■ c.6 m între m u-

;--e. m

linte.
Vagoneții. prin construcția lor, 

nu permit trecerea p intre ele 
a vreunei persoane. d-Morită 
lipsei de gabarit, avînd tampoa
ne scurte. Din acest motiv 
te interzis a se trece pr 
două vagonete dacă ele 
legale de vreun mijloc de 
țiune. De asemenea, es’e i 
zisă introducerea capului sau 
unei pârli din corp între două 
vagonete cil scopul de -a le cu
pla squ a le decupla. Nerespec
tarea acestor prevederi elemen
tare de protecție a muncii a 
condus întotdeauna la accidente 
cu repercusiuni’e cele mai grave.

In galeriile-pro îbataje in
care sint montate transportoa
re cu raclete sau benzi de
cauciuc, trebuie să se țină în 
ordine secția de acces, deoarece 
prin acest spațiu circulă cel 
mai frecvent personalul de la 
fron'.ul prod'* < \ In cazul r.?u- 
pării -.ec’ vi de -.ir. i' .t’e dintre 
'.rai-sportor și peretele galeriei 
cu piese de fer, lemne, cabluri, 
cărbune deversat de pe trans- , 
portor. etc., pe lin jă faptul că 
se micșorează profilul liber al 
galeriei, personalul — neaxind 
loc pe unde ‘•â meargă — este

. es- 
ir.tre 
sint 

trcc- 
nter- 

a

planul înclin: t 
opri accesul person ne
plan. Vagonetul s: u 

vagonete care se trans- 
pkmul înclinat, tre

fle cuplate de cablu 
diferite de le

gare (spre exemplu carabina și 
ham). De asemenea, ultimul 
vagonet trebuie săE?aibă un 
dispozitiv dc oprire a restuia 
pentru cazul în care s-ar de
cupla vasul do transport. D«că 
pe parcursul planului se pro
duce o deraiere a mijlocului 
de transport, este interzis ca 
pentru repunerea pe linie a 
vagonetuiui să urce cupîatorii 
de la rampa inferioară. Primii 
care trebuie să meargă la lo
cul deraierii sînt cuplătorii de 
la rampa superioară și numai 
-lupa ce se asigură imposibilita
tea rulări! în jos a vagonetuiui 
deraiat, vor fi chemați cupiăto- 
rii din rampa inferioară.

La transportul materialei r pe 
suitori se va avea în vedere ca 
să se utilizeze vasele de ir. ns- 
poi\. acționate de trolii. In a* 
eeste vase de transport, 
materialul va fi asigurat 
să nu iasă in afară .și să sca
pe înapoi. Este interzisă, fiind 
foarte periculoasă, transporta
rea materialelor prm aruncare 
de sus in suitor. In suiturile a- 
flate in săpare, materialele 
se transportă trebuie legate 
cablul troiy.ilui cu două dîspt 
live de legătură diferite. For
marea unui ochi de cablu de 
tracțiune in jurul materiamiui 
transportat nu se consideră dis
pozitiv de legătură. Această 
practică du e la uzarea prema
tură a cablului.

La transportul pe 
ferent dacă este ar 
este în s 
existe un 
în 
in 
se 
le 
nainte

O regulă generală pentru 
itori este interdicția dc a 
ționa în dreptul vreunui suitor, 
ci.iar dacă sînU-m . n ■ .r.?i că 
nu este nimeni in lucrarea res
pectivă. Oricînd o bucală de 

undev;i se poate 
sui! provocî.'.d 
accident.
secția de c

tor îndi- 
ajat sa 

trebuie s 
sistem de semnalizai" 

ambele sensuri. Transportul 
mod obligatoriu trebuie să 

efectueze pe bază de semn.i- 
transmise după un Cod di- 

stabilit,

rocă agățată 
rusto"li pe 
un eventual

Scările din
ție a suitorilor trebuie 
curățate in fiecare sriiimb dc 
bucățile de rocă agățate pe spi
țe. De asemenea, tiebuie repa
rate de fiecare dată defecțiunile 
apărute în peretele de seîndură 
dinspre sec'îa rostogolului. Se 
întîmplă că uneori cărbunele 
sau sterilul ce se transportă 
prin cădere liberă pe secția de 
transport (rostogol) a suitorului 
să se aga.e. dintr-un im 
oarecare. In acest caz este 
lerzis de a se intra in se 
rostogolului sub materialul

Pagină realizată la cererea Centralei cărbunelui Petroșani

• Nu introduceți capul intre vagonete; pericol de ac
cidentare !

Muncitori de la transport și de la locurile dc inuti 
că I Nu introduceți in garnituri vagonete defecte deoarece 
ele produc deraieri și pot produce accidente umane și teh
nice. Aceste vagonete trebuie garate pe linii separate și 
anunțate echipele de reparații.

• Este interzisă circulația personalului pe locomotive 
sau pe vagonete. Transportul de personal se efectuează 
numai cu cărucioare special amenajate.

In timpul transportului de personal este interzisă 
scoaterea unor părți ale corpului din cărucior sau din lo
comotivă (pentru mecanic). Este interzis, dc asemenea, trans
portul cu cărucioarele cu personal a materialelor sau a scu
lelor, cu excepția lăzilor individuale și a securei. Pentru 
rostul sculelor si materialelor se folosesc vagonete sau că
rucioare separate atașate la trenul de personal.

• Nu circulați în timpul transportului prin lucrările 
miniere cu profil redus.

In timpul 
tren merge in fața 
de personal.

• Nu circulați 
portului de vagonete.

• La puțuri păstrați liniștea și ordinea; nu strigați 
„gata" deoarece încurcați pe semnalist, care poate da sem
nale greșite cu urmări grave. In colivie cu personal nu 
introduceți materiale și scule, cu excepția lăzilor și genților 
personale și a securei. Acestea trebuie să fie ținute într-o 
poziție comodă, care să nu producă accidente.

transportului pe împins. însoțitorul de 
garniturii la !<> in și oprește transportul

pe pantele automotoare în timpul (rans-

INTERDICȚII
• Pe galerii, circulați pe secția de circulație.
• Nu circulați pe transportoare nici cind acestea nu 

sînt in funcțiune; ele pot fi pornite în orice moment în 
timpul cind circulați pe ele.

• Nu circulați pe suitori și planuri înclinate decît 
după ce v-ați convins, prin semnale, că nu se face trans
port și nu există alt pericol.

• Nu staționați sub suitori și plane înclinate nici cind 
nu se face transport. Pericol de accidentare!

• Nu intrați în colivie decît Prin fața semnalistului. 
iar la ieșire așteptați deschiderea ușilor de către semnalist.

• Nu transportați materiale pe suitori prin cădere li
beră, ele pot deteriora suitorul și provoca accidente.

La încărcarea 
către echipe de lucru, 
sau al coechipierului 
incărcare-descărcare.

• Nu dați semnale de transport la puțuri și plane în
clinate; ele se dau numai tie către semnalist.

In caz de accidente sau avarii grave, comunicați prin 
telefon cu mecanicul sau cu semnalistul de la orizontul de 
bază și solicitați efectuarea transportului. Singurul semnal 
care se poate da de către orice persoană, 
este semnalul „stai".

• Muncitori și maiștri ! Nu lăsați 
sau răsturnate lingă liniile de transport;
de circulație și spațiile de siguranță puțind provoca acci
dente umane și tehnice.

și descărcarea materialelor grele de 
așteptați semnalul șefului de echipă 
desemnat să dirijeze operațiile de

in caz de pericol.

vagonete deraiate 
ele reduc spatiile

INTERDICȚII

PROBLEME rezolvabile tehnic și practic, prin ecuația
responsabilității personalului de execuție și a celui

An dizîrid cauzele accidente
lor de muncă 
Valea Jiului c. 
C.C.P., rezultă < 
mai mare, atât 
și în subteran.

la unitățile 
aparținătoare 

ă ponderea 
la suprafață

, o au acciden
tele provocate de operațiile de 
transport sau de cele în legă
tură u transportul, prin indis
ciplină. nerespectarea normelor 
element ne de lucru. In dele 
ce urmează vcm arăta unele 
deficiențe la efectuarea trans
portului in subteran și urmă
rile lor.
ÎNTREȚINEREA 
PUNZATOARE 
LOR MINIERE.

di n 
de 
e > 
cit

NECORES- 
LUCRAR1- 
LINIII.OR

A 
A 

FERATE
Este cunoscut că lucrările mi

niere se execută inițial cu pro
file care să permită montarea 
conductelor, a cablurilor și asi
gurarea .irculațici personalului.

După d. rea în folosința insă, 
din cauza neglijării lucrărilor 
de întreținere, apar reduceri de 
profile, deteriorarea liniei fe
rate, murdărie in lucrarea mi
nieră, depozitarea materialelor 
pe secția de circulație și al
tele. care toate sînt generatoa
re de accidente. Eaptul mai grav 
este insă că starea necorespun
zătoare a lucrărilor este cunos
cută de personalul tehnic dc 
supraveghere-' și control fără să 
ia însă măsuri de respectare a 
unor norme pe care le cunoaș
te. Nu este dc conceput că per
sonalul tehnic de control să 
nu-și dea seama că. așa cum 
se execută, circulația și trans
portul în galeria de la orizon
tul XII Pelrila bideu) 0 și 
in galeriile transversale 
recționale din blocurile 
Dîlja. galeriile

111 Aninoa< I, prezintă în per
manență pericol de a cidente: 
prin deraierea vagone'elor, prin 
dunecare din cauza noroiului, 

sau prin strîngerea intre mij
loacele de transport și perete, 

auza spațiilor înguste.
ultima perioadă aspecte 

curățeniei s-au 
M. Lupeni. la 

]>e galeria de 
Ștefan — puț

a 
la E. 
480.
puț

1, 
și di-

I—II
blocul

din
In 

dc neglijare 
observat 
orizontul 
tran.sjjort 
Victoria.

Din cauza neglijării întreți
nerii suitoarelor, atacărilor la 
abataje și a intersecțiilor pre- 
abatajelor u abatajele. se 
■ reează condiții periculoase de 
lucru prin forțarea personalu
lui să treacă peste transpor
toare și să circule lîriș. In a- 
semenea situații se creează con
diții periculoase do lucru și la 
transportul diferitelor materia’e

Ace

control
ița

in abataj, deoarece se transpar-’ 
tă material prin cădere liberă 
pe suitor, vasele de transe- rt 
nemaiputind funcționa. De i- 
semenea, materialele se ag
in suitoare și muncitorii sint 
forțați să intre să ie dezlege 
uneori in condiții periculoase.
\semenea situații care favori

zează producerea accidentelor 
au fost la E. NI. Dîlja. la cele 
două sectoare de producție. 
E. M. Uricani la sectoarele I 
și III, la E. M Aninoasa, la 
sectorul IV ș. a.

întreținerea necorespunzătoare 
a lucrărilor miniere și a lini
ilor ferate es'e cauzată de ne
respectarea plasării efectivelor 
planificate, repartiz ire.i de e- 
fc-clive insufk ente f iță de ne- 
esarul real și ncu/măriiea mo

dului de lucru al efectivelor 
de la întreținere.
EXECU TAR EA XECORESPUX- 
ZATOARE \
MINIERE ȘI

LUCRĂRILOR 
\ MONTĂRII 

MIJLOACELOR DE
TRANSPORT

Există uneori și cazuri 'înd. 
chiar de la execuție, lucrările 
miniere sau utilajele montate 
creează situații favorabile -pro
ducerii accidentelor. Sînt situa
ții destul de frecvente cînd lu
crările miniere cu profile mai 
mici dogit cele necesare scopu
lui pentru care au f desti
nate, iar 
rioare se 
cin ulație. 
pi in-ipale 
E. M. 
tarea 
evacuarea ape'.or. spățiul de - ir- 
culație a rămas foarte redus. 
In lucrările miniere în caro se 
montează transportoare, nu se 
păstrează direcția și din aceas
tă cauză secția de circulație 
s>- amenajează cînd pe o parte 
<înd pe alta a galeriilor creîn
du-se zone în care această sec
ție este subdimensionată

In unele '-izuri montarea 
mijloacelor de transport se e- 
xecută neglijent, nelăsîndu-se 
spațiul de circulație, deși pro
filul lu -rării miniere 
ficient de mare.

Uneori se schimbă 
ția lucrărilor miniere 
xeculă montarea mijloacelor de 
transport în lucrările miniere 
fără ' 
noua 
acest 
ditii 
xemplul lucrărilor de 
re din stratul 3 și 
XI Bărbăteni, 
penU-u exploatare).

La acest capitol 
1,im și executarea 
pi nLru transportul 
c i înclinare mică, 
pentru căderea liberă a cărbu
ni; ui fapt care determină in- 
1 rea muncitorilor in rostogol 
și harul în condiții periculoa
se. Din cauza înclinării ma i a 
suitoarelor, combinată .u neii

cu profile 
decît cele nece

au
prin montajele' ilte- 
obturează secția de 
Este căzu’ galeriei 
de transport de la 

Lonea. unde după mon- 
co'oanei de țevi pentru

este su-

dest.: na
și se e-

rectificările impuse de 
destinație, creîndu-se în 
fel spații înguste .și con- 
periculoasc de lucru (e- 

cerceta- 
3 și 5 blocul 

folosite ulterior

mai amin- 
suitoarelor 
cărbunelui, 
insuficientă

’.reținerea lor și a nerespec- 
tării istrucțiunilor do lucru, 
au a ut loc în rest an Jouâ 
.i denie mortale la E. M. Lo
ne. i și E. M. Bărbăteni.
N E R ESP ECTA REA INSTRU C- 
jlUNILOR DE LUCRU ȘI 
CONTROLUL SUPERFICIAL 
ASUPRA MODULUI CUM SE

EXECUTA TR ANSPORTU1
Cercetarea accidentelor de 

mun/.ă și avariilor la transport 
sc< ate in evidență, aproape în
totdeauna. că la producerea a- 
restora au concurat și neres- 
pt- ii rea instrucțiunilor de lu
cru. La E. M. Dîlja s-a acci
denta! mor'al un muncitor prin 
introdu crea corpului intre va
gonete: la E. M. Uricani unui 
muncitor i s-a amputat Un 
c'or. f:indu-i prins de ătre 
nia troliului în
cea transport de materiale 
suitor: 
maistru 
mortal, 
mijloat

timp ce

Aninoasa 
■a

să
S-;

pi- 
fu- 
fă- 
pe 
un

.b-cidcbtat 
frineze cu 

.- improvizate o garnitu
ră de vagone’e deși erau 
ta te frîne în

M. Lupeni
mortal un muncitor prin stran- 

troliu. 
Ir )’u| 

într-".m

E

mon-
acest scop: la 
s-a accidentat

cu funia de la 
? în timp ce 

a staționat 
culos; 1.1 E. M. T.mea 

dent at mortal un >e.n-
• le puț fiind surprins de 
>!:vie la schimbarea eta- 

’!• deși putu! avea disoezi- 
de blo'-nre i mașinii dc 

•înd ișile puțului 
dar acest 

f'i't pus în funcțiun-

gulare 
deoarece 
funcționa 
punct pei 
s-a 
nali 
o c 
jl 
’ • de hlo • re i m rșinii dc x- 
’ra-țio înd ișile puțului sirt 
d, - h'<e. dar acest dispi><Tv 
mi a fo-t pus în funcțiuni- le 
către a. cidentat. In cazurile vai 
sus relatate nu s-a ridicat pro
blema necunoașterii normelor 
de lu.ru de către aceștia (toii 
aveau o calificare). Faptul ă 
totuși s-a lucrat în condiții pe
riculoase denotă că pers meu) 
de execuție și cel de suprave- 
civ re și control neglij' ază ar
mele de lucru, lasă d sfășu- 
rarea operațiile de transport la 
voia întîmplării Tendința sim
plificării unor operații creează 
condiții periculoase de lucru și 
această tendință are ca bază, 
pe lingă comoditatea executan
tului și neînțelegerea de către 
executant a fondului unor mă
suri. datorită instruirii forma e. 
De multe ori instruirea se e- 
fectuează fugitiv, fapt, care de
termină pe cei instruiți să 0 
considere ca ceva cerut de 
.șefi", fără nici o importantă 
și deci și fără obligația de a 
respecta cele spus.? de instruc
tor.

Se impune ca instructajul să 
fie executat la fața locului ve- 

către ■ maistru!
dacă munci- 
fondul celor 
execută c-o-

rificîndu-se de 
care îl efectuează 
torii au înțeles 
spuse de el. dacă 
rect iperațiile.

lu.ru
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Că Im rlorjan
. LX- i ..ncc-.i”

de 
din 

>graf;a fiind 
!e Buz. dc lu 

î Craîova, 
publicului

edentele lor 
șani.

gizată de 
la Teatrul 
București, seen 
semnală de Vas: 
Teatrul Național di 
ambii cunoscuți 
nostru din pre 
montări la Petroșani. O altă 
piesă dm dramaturgia con- 
temporu .5 la care ne-am o- 
pril aparține iui Laurențiu 
Fulga și se mlitulea A „Este 
vinovată (urina?" — o piesă 
pentru tineret abordând pro
bleme de educație, de 
^abilitate a părinților 
copii.

— Se aude că. in 
ub dramaturg născut 
leacurile noastre va „debuta" 
Pe scena teatrului petroșă- 
nean. Ce ne puteți spune in 
această privință ?

— Vă referiți desigur la 
I. D. Sirbu a cărui piesă 
..Frunze care ard" a fost in
clusă în repertoriul nostru. 
Piesa a fost jucată cu mult 
succes de Teatru) Național 
dm Craiova dar, față de ver
siunea pusă în scenă de a- 
'.est teatru, dramaturgul ne-a 
asigurat că ne va încredința 
alta în care a operat schim
bări substanțiale, mărind va
loarea piesei.

— Dar din dramaturgia 
românească clasică ce piese 
ați ales ?

— Am optat pentru „Vlaicu 
Vodă", de Al. Davila.

i’espon- 
fațâ de

sfirșit, 
Pe me-

la

\e am m ii oprit, de 
la o lucrare care, 

fi con- 
bucurâ 

șt pre
ot pri-

crare cu un profund mesaj 
patriotic, cu partituri gene
rouse care vor da prilejul, 
spviam, cilorva dm actorii 
noștri să realizeze creații va
let vase
asemenea 
chiar dacă nu poale 
siderată clasică, se 
de un bun renume 
tinde foițe actoricești
mă mină. E vorba de „Micul 
infern" de Mircea Șiefănescu. 
1 ‘v-unul dm rolurile prineî- 
M'c dor in sâ ini .tain o ac
triță valoroasă de la un 
teatru din țară.

— L)ar din dramaturgia 
nixersală ce ne promiteți 
această stagiune?

— Mai înlii, piesa lui Va- 
pa-enl,.n Kalaev 

tru colțuri" cure n-a 
jucată la noi în ', iră 
1928 iar mai apoi 
nul de Kopenick” de 
mayer. Cam atît. 
pînă la ora actuală. Evident, 
la această listă se 
ci leva reluări din 
stagiunii trecute.

— Așadar, un 
bogat și, credem 
zentaliv. dificil 
lori și atractiv j 
categoriile de public. O ul
timă întrebare. Cînd va avea 
loc deschiderea oficială a 
stagiunii ?

— In jurul dalei de 1 oc
tombrie, cu piesa care am a- 
nunțat-o încă de la începu
tul convorbirii noastre.

„Roata in
mai fost 
d.n anul
„Căpila- 
C Zuck- 

ccl puțin

Din nou la drum '

eu STATUTUL

Regizorul american Stanley 
Kramer, cel care a demas
cat pericolul unui război a- 
tomic in „Pe ultimul țărm", 
segregația rasială — .Ghici 
cine vine la cină", lupta o- 
mului pentru libertatea gin- 
dir.i in ..Vei culege furtună", 
creatorul ..Procesului de la 
Niimberg", a ținut să-și ex
pună opiniile asupra artei pe 
care de ani ‘le zile o profe
sează — cinematograful. In
tr-un interviu acordat unui 
corespondent \ P.N., Stanley 
Kramer a spus :

— Problema de bază care 
preocupă in prezent omeni
rea este necesitatea de a în
văța să trăim împreună, de 
a dobîndi pacea in toate re
giunile globului pămintesc. 
Sarcina unui -cmemalograf 
progresist este, după părerea 
mea. 
meni 
vă ral 
jurul
Pentru aceasta, 
ful trebuie sâ 
cinstit, iar

lor, să indice cauzele ade
vărate ale izbucnirii violen
țelor și să avanseze ideea 
creării unei societăți care să 
trăiască potrivit legilor uma
nității și păcii. Eu consider 
că în lume tineretul nu 
zintă alitea probleme, 
speranțe. In toate țările

pre- 
citc 

unde

STANLEY
KRAMER:

„Cred regizor

va pu
să se

adaugă și
succesele

repertoriu 
noi. repre- 
pentru ac- 

pentru toate

CIVIL AL COPILULUI NĂSCUT

intr-un

\ 
ci depinde lumea de mnue"

— Ce înseamnă prăpastia 
dintre generații — adaugă 
regizorul Cred că esle vorba 
mai degrabă de o necunoaș
tere între oameni care gin- 
desc diferit. Aceasta este mai 
puțin legat de virstă. Putem 
doar adăuga că, în prezent. ] 
multă lume este convinsă că 
unica posibilitate de a găsi 
o ieșire din situațiile compli
cate este activitatea. Iar ti
neretul chiar încearcă să ac
tiveze, respingînd vechile 
idealuri și câutînd altele noi.

La întrebarea dacă pînă a- 
cuni a creat vreun film in 
care să fi reușit să spună tot ’ 
cc a dorit, reputatul 
a răspuns:

— Niciodată nu se 
tea ca într-un film
poată spune tot ce -dorești; 
pur și simplu pentru că nici
odată nu poți să gîndești su
ficient de bine. Intr-Un sin
gur film este imposibil, dar 
dacă aș lua toate filmele 
mele. întreaga muncă a vieții 
mele s-nv ,.a răspun
sul să fie -afirmativ,

In in(h-,,.ri. ia întrebarea 
care dintre filmele sale îi 
sînt mai drag; Stanley Kra
mer a răspuns :

— Mi se pune foarte des 
o asemenea întrebare la care 
eu pur și simplu nu știu ce 
sa răspund. Cînd îmi privesc 
filmele,- de fiecare dală văd 
în ele ceva ce nu mi-a reu
șit. Iar văzîndu-ți propriile 
greșeli, filmul nu poate să-fi 
mai fie drag. Care dintre ele 
este ce] mai bun ? Pe cel 
mai bun încă nu 1-am turnai

cinematograf
aceea de a a iuta pc oa- 

să înțeleagă cti ade- 
ceea ce sc petrece in 

lor. să devină mai buni, 
cinematogra- 
se mențină

regizorul treb"ie 
să lihă itn sentiment de răs
pundere, indiferent dacă ple
dează împotriva poluării me- 
diniid inconittre’or, împotriva 
segregației ra,:a<e sau a răz
boiului din Vietnam.

Vorbind despre planurile 
sale de viitor, regizorul 
merican și-a manifestat 
rința de a 
vi ml drept 
cotcnentului

— Filmul 
golească sursa
— -continuă regizorul — el 
trebuie să explice oamenilor 

petrece in jurul

adevărat"
ti-ani fost, am văzut că în 

niTei au fost puse multe spe
ranțe.

Vorbind mai departe des
pre ultimul săn film, „Bine- 
cuvîntate animale și copii", 
Staniej Kramer îl caracteri
zează filmul tinerei genera
ții a Amerieri:: ..Miine înce
pe astăzi. copiii de astăzi vor 
li adulțij zilei de mâine de

a- 
do- 

crea un film a- 
temă cazul lo- 
Callcy.

nu trebuie să o- 
fărădclegilor 

regizorul

Consultații „Unirea" din Petroșani, care 
a rezolvat în primul semes
tru o mare par'e "t ' cerinte- 

secțiilor. Unitatea

ÎNZESTRARE

FORT
urbaniștii a pel roșa nea na

18,35

Slaicu BĂLO1

18.5(1
19.10
19.20

Nicolae GIIERGI11N
— judecător —

joc al primei 
iau din nvu 
Cricovan. In 
constructoi ii 

forțează v ic-

prin Faur. A condus corect 
Francisc Barna, la centru, aju
tat la tușe de Ștefan Mariș și 
Cristian Filip — toți din Petro
șani.

DIN AFARA CĂSĂTORIEI,
pentru a putea beneficia

de alocația de stat

cunoseul

obținută
53 din codul În
născut în timpul 

drept tată pe sa
ca atare toți ca

relații de șoriCtiTiinâJ 
numele tatălui său 

trebui îndeolinilă ur- 
procedurâ •

în cîmpul mun-

te hotărăști

I KIAIOS. VICTORIE 
MERITATĂ

(Urmare din nr. 6 799)

Jugănaru Victor din Uricani. 
precum și alți cititori s-au a- 
dresat redacției cerînd informa
ții cum să procedeze pentru a 
primi alocația de stai pentru 
copii, în cazul că întrețin rela
ții de concubinaj cu femei care 
sînt căsătorite, iar din aceste 
relații s-au născut copii care 
au fost înregistrați la -ervicinl 
-tării civile cu alt n'Jme (nl so
ților acestor femei) iar ele nu 
sînt încadrate 
cii

Potrivit ari. 
mii iei ..copilul 
căsătoriei are 
tul mamei" și
piii pe care-i naște o femeie că
sătorită. vor fi înregistrați o- 
bligatoriu la serviciul stării ci
vile sub numele soților lor. in- 
diferct dacă au fost sau nu con
ceput i cu aceștia.

Pentru ca un copil născut din 
astfel de 
să poarte 
firesc va 
măt iarea

Soțul femeii va trebui să in
tenteze acțiuni în tăgada pater
nității în bâza art. 51 din Po
dul familiei, să dovedească fap
tul că a întrerupt conviețuirea 
cu soția și c-ă este cu neputință 
ca el să fie tatăl copilului.

Această acțiune tre "i e mten
tată în termen de >ase luni de

la dala cînd soțul 
nașterea copilului.

Cu aceaslă sentință 
și numai după ce a rămas de
finitivă, se '■a prezenta apoi 'a 
serviciu] stării civile unde s-a 
înregistrat nașterea, care îi va 
emite un certificat de m-ștere 
a) copilului, în caj-e la rubrica 
tatălui, nu este tăcută nici o 
mențiune.

Acum, •concuainul va trebui 
intenteze o acțiune pi in ca
să ceară ca să se încuviințe- 
c-a minorii] să poarte nume- 
său iar la această acțiune se 

i’a.șa noul certificai de naș- 
unde nu figurează

să
re
ze
le

țere unde nu figurează ninren' 
ca- tată și eventual, o declara
ție autentică de recunoaștere a 
paternității dată la Notarialul 
de Stat.

Cînd a rămas definitivă și a- 
ceaslă sentință, unul din părinți 
se va prezenta la starea civilă 
unde se vor face mențiunile i-es_

pective in registre și se 
mite un nou certificat de naș
tere în care la rubrica numele 

. și prenumele tatălui va 
adevăratul tată.

Aceste acțiuni se introduc la 
instanța in a cărei circumscrip
ție judecătorească domiciliază 
pirita (pirîtul) și se timbrează 
cu timbru fiscal de cite 5'1 lei 
fiecare.

După obținerea certificatului 
de naștere, tatăl îl va prezenta 
la unitate pentru a i se întocmi 
dosarul în vederea accroării a- 
locației • de stat pentru copii, 
țip legătură cu alocația 
stfU .pentru copii, condiții! 
care se acordă, cînd încete 
cuantumul ei, a se consulta zi
arul „Steagul roșu" nr. 6 774 și 
6 775 din 12 și 13 august 1971).

Înzestrarea unităților co
operației meșteșugărești cu 
utilaje moderne capabile să 
efectueze un număr mai mu
re de operații tehnologice 
(-instituie una din preocupă-'- 
rife de bază ale consiliului 
de conducere al cooperativei

curățătorie și spălătorie 
chimică a 'fost dotată cu o 
mașină din import „Supre
ma" care are capacitatea de 
spălare 16 kg stofă și mate
ria) textil (cu excepția celui 
sintetic) pe baza soluției de 
tricloreiilenâ.

Campionatul județean de fotbal după două etape
In ziarul de ieri am publicat 

cronicile a trei din cele șase 
partide disputate în campionu
lui județean de fotbal. seria 
Valea Jiului", în care activea

ză 12 formații. Dur iată rezul
tatele complete ale întîlnirilor 
disputate în etapa a TI-a i Pre-

părătorul Lupeni — Parângul 
Lonea 3—2 ; Minerul Aninoa- 
sa — Energia Paroșeni 7—3 ; 
Minerul Vulcan — Utilajul Pe
troșani 2—1 ; Minerul Lupeni 
(juniori) — Minerul Uricani 
1—2 ; Consti-uclorul Lupeni — 
Preparat.ia Petrila 3—2 : Gloria 
Hațeg — Slrciul Baru 5—L

Despre partidele Preparato
rul Lupeni — Parîngul Lonea 
și Constructorul Lupeni — Pre- 
parația Petrila, corespondenții 
noștri ne scriu ;

A CtȘTIGAT ECHIPA MAI 
INSISTENTA IN ATAC

Seara a fost transmisă incă 
emisiune din Tokio. Te- 

mindu-se de armată, de se
vera ei cenzură și furioasa 
reacțiune țața de spiritul ca
pitulard. ministrul afacerilor 
externe nu a împiedicat trans
miterea in eter a „declarației 
lui tnami" Dar. 
parte, a permis 
Bornei Tusin să 
prin morse textul acordului 
japonez la condițiile Declara
ției de la Potsdam Minis
terul Afacerilor Externe a 
incertat să preinlimpine bom
bardamentul atomic asupra 
Tokioului tare se zvonea că 
ta avea loc pe 12 august. In 
același timp, acesta a lost 
pasul care, după calculele lui, 
trebuia să bucure in așa mă
sură guvernele aliaților incit 
aceștia sâ accepte singura 
condiție care era cuprinsă in 
răspunsul japonez, chiar dacă 
ei ar fj considerat-o inaccep
tabilă.

In dimineața zilei urmă
toare. Statele Unite s-au asi
gurat de sprijinul aliaților și 
se pregăteau sâ dea răspuns 
guvernului japonez prin El
veția Secretarul de Stat și 
ministrul de război al S.U.A. 
au căutat să-J convingă pe 
președintele Truman să înce
teze raidurile aeriene asupra 
Japoniei; totuși Truman pre-

pe de altă 
și agenției 

transmită

săpunind că bombele nu sînt 
cu totul lipsite de semnifica
ția de atuuri in tratativele 
care vor începe, a dat ordi
nul să se întețească bombar
damentele aeriene asupra Ja
poniei și a litoralului japo
nez de pe mare.

In dimineața zilei de 11 au
gust. ziarele 
blicat două 
lui Anami și 
miniștri.

La aceeași 
tul ministerului de război de 
pe colinele ltigai s-au intil- 
nit 15 ofițeri. Ei au studiat 
măsurile care ar trebui luate 
pentru a Se permite conti
nuarea războiului. Cu „cei 
dornici de pace" s-a hotărît 
să se termine. S-a propus ca 
primuj ministru >uzuki, 
nistrul afacerilor externe. To
go și ministrul de justiție 
Kito să fie uciși. Împăratul 
trebuia sâ fie ..apărat" chiar 
dacă pentru aceasta trebuia 
ocupat palatul imperial. Co
lonelul Takesita, care prezi
da această adunare, a încre
dințat pe complotiști că pot 
conta pe sprijinul cumnatu
lui său, ministrul de război 
Anami,

Printre ofițerii prezenți la 
aceaslă întrunire erau loco- 
tenent-colonelul Inabc-, auto
rul de fapt al „declarației 
lui Anami" și maiorul Kendzi 
llatanaka, cunoscut ca unul

japoneze au pu- 
declarații — a 
a cabinetului de

oră. in adăpos-

mi-

din cei mai fanatici complo
tiști. S-au despărțit ferm 
convinși de succesul celor pu
se la cale.

Armata și guvernul aștep
tau cu nerăbdare răspunsul 
aliaților. Mulți sperau că răs
punsul va fi 
lastic incit să 
nu lui să pună 
Alții visau la 
re să stirnească reacții în
verșunate. Răspunsul a sosit 
in ziua următoare, la 45 mi
nute după miezul nopții. El 
nu prevestea nimic bun. In 
emisiunea care se transmitea 
de la San Francisco, împă
ratului și guvernului li s-a 
ordonat supunere față de înal
tul comandament al aliaților.

In același timp, textul e- 
misiunii de radio a fost tele
grafia! și ministrul afaceri
lor externe a studiat conți
nutul documentului și tradu
cerea lui la ora 8 dimineața 
gîndindu-se ce trebuie să ac
cepte din condițiile aliaților. 
El a prevăzut de asemenea 
că ofițerii il vor folosi și pe 
ei în complotul lor; totuși 
Togo considera că conținu
tul notei n-ar afecta institu
țiile de bază ale Japoniei. Da
că condițiile aliaților ar fi 
fost respinse, totul putea îi 
considerat pierdut.

suficient de c- 
permită guver- 
capăt agitației, 
un răspuns ca- 

reacții

(Va urina',

Puținii spectatori prezenți 
duminică dup-amiază ia meciul 
dintre Preparatorul Lupeni și 
Parîngul Lonea, disputat pe 
terenul de zgură de la stadio
nul „Minerul", au urmărit un 
joc frumos, prestat de ambele 
echipe, in care fazeie de fotbal 
autentic au abundat, 
s-au creat dar
roase ocazii de gol. După 45 de 
minute de joc, gazdele condu
ceau cu 2—1. in urma unor ac
țiuni mai clare și a unei ușoare 
dominări teritoriale, 
rea partidei, oaspeții sini 
ca.e don. nă mai mult și 
minutul 68, Ciocoiu aduce 
larea. Peste 9 minute-, însă, 
părătorii înscriu golul victoriei

Meciul dintre Constructorul 
Lupeni și Preparația l’etrila s-a 
consumat sîmbătă după-amiază. 
El a debutai cu golul lui Gross, 
înscris în poarta petrilenilor, 
dar arbitrul de centru l-a anu
lat pe motiv de ofsaid. Spiri
tele s-au încins, apoi s-au stins 
și meciul a continuat. In plină 
dominare a localnicilor, prepa
ratorii înscriu prin Velea, in

minutul 25. După numai :< mi
nute. Șălăjan egalează, dar in 
ultimul minut de 
reprize petrilenii 
conducerea pi in 
repriza secundă, 
atacă mai deciși,
toria Și o obțin prin Brăneț și 
Sălăjan — autorii golurilor din 
minutele ”’l și 62- Oaspeții au 
avut și ei cîteva ocazii bune 
de gol, dar le-au ratat prin 
Șereanu. Cricovan și Horvath. 
Necula de la Constructorul și 
Cricovan de la l’reparația au 
fost cei mai buni de pe teren. 
A arbitrat cu greșeli Cristian 
Filip, bine 
Zare alea ș: 
toii din Pe

I
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15.55

17.5(1

2(1.45

cu greșeli
ajutat de Vasile

Me fan Rai ca — 
■troșani.

18,00

Dese hi«l crea emisiunii. 
Fotbal : Dinamo Bucu
rești — Spartak Trnava. 
Soliști îndrăgiți de mu
zică populară : Dumitru 
Sopon.
„Răspundem prezent I". 
Deschiderea noului an 
școlar. Transmisiuni de

la Liceul ..Ion Ne-culce" 
(București) și Centrul 
școlar de chimie (Plo
iești)
Mult e dulce și fru
moasă...
4 «înfruntări.
Tragerea Pronoexpres 
1 001 <fe seri — emisiu
ne pentru cei mici 
Telejurnalul de seară 
Ancheta TV : „Idealul 
tinereții" 
Telednvmateca : „Pisica 
își scoate ghiarele" — 
producție a studiourilor 
franceze cu Franțoisc
Arnoul. II, Frank.

22.25 Teleglob : Itinerar chi
lian

22,35 Tangouri celebre. Iși 
dau concursul orchestra 
și baletul Operei ro
mâne

22.5U Telejurnalul de noapte.

CLASAMENTUL

CONCURS
unui post der

cale ferată normală

o Instalatori tehnico-sanitari

angajează

ziua de 29 septembrie 1971, 
din 'nașul Petrila

ega-
pre-

suplimintare se pot obține 
la biroul per-<mal al

în care 
și irosit nume-

La relua-
cei
in

Eugen POF \

1. Minerul l ricani 2 2 (1 0 5—1 4
2 Minerul Vulcan 2 2 () 0 5—3 4
3. Minerul Aninoasa 2 1 0 1 7—5 •>

4. Gloria Hațeg 2 1 0 1 5—4 2

5. Minerul Lupeni 2 1 0 1 5—4 •>

6. Utilajul Petroșani 2 1 0 1 3—3

7. l’reparația Petrila 2 1 0 1 4—4 2

8. Constructorul Lupeni 2 1 0 1 5—6 2*

9. Preparatorul Lupeni 2 1 0 1 5—6 2

10. Energia Paroșeni 2 1 0 1 7—8 2

11. Paringul Lonea 2 0 0 2 3—5 0

12. Streini Baru 2 0 0 2 3—8 0

Exploatarea minieră Bărbăteni

• Fochiști autorizați de LS.CJ.il

anunța>

pentru ocuparea

• Maistru de întreținere
Condițiile de angajare și salarizare sini cele prevăzute 

in H.C.M. 914/1968 și a instrucțiunilor in vigoare.

Concursul se va ține in 
ora 8, la sediul întreprinderii

Înscrierile și informații 
zilnic, intre orele 6,30 și 14.45 
preparației.

LS.CJ.il
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Vizita delegației P.C.R
în Zambia

L A 14 >). — In 
zi tei pe care o 

elect'îv.i'u în Zambia, delega
ția P.C.R. condusă de tovarășul 
N-.i j uu Cuină, membru al C.C. 
al P.C.R., a avut înlîlniri și 
c-onvorbiri cu Mainza Chon.t 
vicepreședinte al Republicii, mi
nistrul ’ .................................
orientării 
Mudenda.

dezvoltării planului și 
naționale și Elijah 

ministrul afacerilor

BOVX

Continuă convorbirile dintre
delegațiile conduse de Kolil și Bahr

BONN 14 (Agerpres). — La 
14 septembrie, la Bonn, au con
tinuat convorbirile dintre dele
gația R.D.G., condusă de secre
tarul de stat la Consiliul de 
Miniștri. Michael Kohl, și de
legația R.F.G. condusă de se
cretarul de stat la Cancelaria 
federală, Egon Bahr.

După cum relatează agenția 
ADN, cele două delegații au

Corespondentul Agerpres, 
Ștefan Deju, transmite: Mi
nistrul pentru materii prime 
al R.D. Germane, Klaus Sie- 
bold. a oferit la 14 septem
brie un dejun in cinstea ad
junctului ministrului minelor, 
petrolului și geologiei al Ro
mâniei. Ion Lăzărescu, care 
a vizitat tîrgul de la Leipzig.

In aceeași zi, oaspetele ro
mân a ax ut o întrevedere

in legătură cu

II

SAIGON 14 (Agerpres). — 
Pe lingă faptul că apropiatele 
..alegeri prezidențiale” din zo
nele încă sub controlul regi
mului de la Saigon apar în 
adevărata lor lumină de far
să și fraudă, date noj dez
văluie manevrele la care au 
recurs autoritățile lui Thieu. 
pentru a-și asigura o majo
ritate absolută și în cadrul 
..alegerilor* pentru organul 
denumit „Camera Inferioară 
a Adunării Naționale", des
fășurate la 29 august a. c.

După cum relatează agen
ția Associated Press, un co
mitet legislativ care studia
ză ilegalitățile comise în tim
pul „alegerilor11 din luna au
gust a anunțat că va cere 
..senatului* saigonez invalida
rea rezultatelor din zece pro
vincii și programarea unor 
noi alegeri.

Comitetul, constituit din 12 
senatori și deputați, a preci
zat că dispune de dovezi de 
măsluire a voturilor în cel 
puțin zece provincii, pe care 
le va prezenta, în cursul lu
nii viitoare. în sesiunea de 
deschidere a organului legis
lativ al regimului de la Sai
gon. In ședința de luni, Co
mitetul a ascultat dovezile_
Conferita Asociației țărilor producătoare de cauciuc

DJOKJAKARTA 14 (Ager- 
ptes). — La Djokjakarta (Indo
nezia) s-au încheiat recent lu
crările conferinței Asociației 
țărilor producătoare de cauciuc. 
La dezbateri au participat re
prezentanți din Malayezia. Sin
gapore, Ceylon, Indonezia și din 
alte țări producătoare de cau
ciuc. Principala problemă su
pusă spre examinare partici- 
panților s-a referit la hotărâ
rea din iulie a. c. a guvernu
lui american de a plasa lunar 
pe piața mondială 0 000 de

BRUXELLES 14 (Agerpres). 
— Miniștrii economiei și finan
țelor din țările membre ale 
C.E.E. și-au încheiat luni dez
baterile în legătură cu actuala 
criza monetară a lumii capita
liste. agravată de măsurile pro
tect ioniste anunțate la 15 au
gust de Washington în vederea 
redresării balanței de plăți a 
S.U.A.

Miniștrii, după ce au luat 
cunoștință de conținutul lucră
rilor Comitetului monetar și 
Comitetului guvernatorilor băn
cilor centrale și au analizat 
propunerile de combatere a 
crizei monetare formulate de 
Comisia C.E.E., au stabilit ..pa
chetul de propuneri" al „ce
lor șase* care va fi susținut la 
Londra și Washington ’ cu pri
lejul reuniunii „grupului celor 
zece* și, respectiv, Conferinței

ex' președintele Comisiei 
a C.C. aj Partidului 

Independenței Națio
nale din Zambia.

De asemenea, delegația a vi
zitat Universitatea din Lusaka, 
o mină de cupru, o fermă de 
stat pentru creșterea animale
lor precum și unele obiective 
c ul t u ral -t u r is tice.

continuat discutarea probleme
lor de interes reciproc care for
mează obiectul convorbirilor în
cepute la 6 septembrie.

In aceeași zi, în Berlinul oc
cidental s-au întîlnit pentru con
vorbiri delegațiile R.D.G. și Se
natului Berlinului occidental 
conduse de secretarul de stat 
in M A.E al R.D.G.. Gunter 
Kohrl. și. respectiv, directorul 
senatorial. Ulrich Muller.

cu locțiitorul ministrului pen
tru construcția de mașini 
grele a R-D. Germane, Wolf
gang Gress. Cu prilejul aces
tor întâlniri, la care a pârli

și ambasadorul român 
R.D. Germană, Nicolae 

a avut loc un 
privind a- 

cipat 
in 
Ghenea, 
schimb de păreri 
dîncirea colaborării in sec
toarele respective intre țara 
noastră și R.D.G.

amănunțite expuse de depu- 
tați din opoziția saigoneză 
Ngo Duc și Nguyen Van 
Thanh. Ngo Duc a prezen
tat câteva tabele după care 
rezultatele publicate depă
șeau numărul votanților în
registrați, dovadă a falsifi
cării scrutinului - de către au
torități.

Desfășurate în prezența ar
matei și poliției, așa-zisele a- 
legeri au fost scena actelor 
brutale de intimidare atît 'fa
ță dc populație, cît și față 
de candidațij opoziției. Ngu
yen Van Thanh a declarat 
că în ziua alegerilor el a 
fost arestat, ținut șase zile 
sub stare dc arest și supus 
unei amenzi de 50 000 de piaș
tri.

Pe de altă parte, celălalt 
deputat al opoziției care a 
participat la ședința comite
tului a arătat că rezultatele 
au fost modificate în fa
voarea elementelor regimului 
Thieu chiar și în timp ce 
ele erau transmise.

Toate faptele la care am 
fost martori, preciza Ngo 
Duc, dovedesc că rezultatele 
electorale nu reflectă reali
tatea, fiind stabilite încă 
dinainte de ținerea ..scruti
nului1*.

tone de cauciuc natural din 
stocurile strategice. In interven
țiile lor. delegații la conferință 
au subliniat că datorită aces
tei măsuri prețurile la cau
ciuc au scăzut vertiginos, atin
gând în cursul lunii august ni
velul cel mai scăzut din ulti
mii 25 de ani. S-a subliniat, 
totodată, că scăderea substan
țială a prețului cauciucului a 
avut repercusiuni asupra eco
nomiei acelor țări în curs de 
dezvoltare pentru care cauciu
cul natural constituie princi- 

->

anuale a Fondului Monetar In
ternațional.

Analizînd cauzele actualei 
faze a crizei, miniștrii de fi
nanțe din țările Pieței comune 
au sublimat ..necesitatea institu
irii unei noi ordini economice 
și monetare interocci den tale", 
care ar trebui să înceapă, după 
părerea lor, cu reforma F.M.I 
și G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț). In con
cepția „celor șase*, un eventual 
sistem monetar interoccidental 
revizuit va trebui să mențină 
principiul parităților monetare 
fixe, să aibă la bază etalonul 
aur, iar rolul de monedă de re
zervă, deținut pînă acum de do
larul american și de lira sterli
nă, să descrească. In ce priveș
te moneda americană, toți parti
cipants la reuniune au susți
nut propunerea devalorizării a- 
cesteia. Se preconizează, deasej

Ședința Comitetului pentru

Expoziție
Capitala României

Stenogramele audierilor

publicația
relatează despre 
' în capitala 

ingir.eti și 
nord-americani ce

dezarmare de la Geneva
GENEVA 14. — Trimisul spe

cial Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite i In cadrul ședinței 
de marți a Conferinței Comi
tetului pentru dezarmare de la 
Geneva a luat cuvin tul condu
cătorul delegației R. P. Mon
gole, O. Khosbayar, care și-a 
consacrat discursul unor pro
bleme legate de dezarmarea 
nucleară. Reprezentantul Mon
goliei a subliniat că țara sa 
acordă o importanță primordială 
dezarmării nucleare, consideri nd 
că realizarea acesteia ar netezi

TOKIO 14 (Agerpres). — In 
sălile magazinului universal 
„Iwataya" din orașul japo
nez Fukuoka s-a deschis 
marți expoziția „București — 
Capitala României".

V’orbind despre realizările 
obținute de poporul român in 
edificarea societății socialiste.

caracas Descoperirea unor acte 
de sabotaj ale companiilor străine
CARACAS 14 (Agerpres). — 

Procurorul general al Venezue- 
lei. Cezar Oști, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că l-a informat pe preșe
dintele Rafael Caldera despre 
descoperirea unor acte de sa
botaj ale compandor străine 
ce operează în domeniul petro
lier. Cezar Oști a făcut cunos
cut că autoritățile au deschis 
o anchetă în cadrul căreia va 
fi cercetată activitatea firmei 
nord-americane „Creol Petrole
um* și a celei angio-olandeze 
„Schell".

In legătură cu acțiunile de

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
— Senatul american a pus la 
dispoziția presei stenogramele 
audierilor din Comisia pentru 
serviciile armatei, consacrate 
implicării C.I.A. în luptele din 
Laos, la care au compărut mi
nistrul apărării, Melvin Laird, 
și ambasadorul S.U.A. La Vien
tiane, McMurtire Goldey. Cu 
acel prilej, se arată în steno
grame, Laird a informat pe se
natori că „guvernul S.U.A. chel
tuiește suma de 490 milioane 
dolari anual în operațiile din 
Laos, care includ și întreține
rea unei armate de aproxima
tiv 30 000 dc militari speciali
zați în luptele de guerilă, re
crutați și finanțați direct de 
Agenția Centrală de Investiga
ții (C.I.A.)". Ambasadorul ame
rican în Laos a declarat, la 

palul produs destinat exportu
lui. Situația țărilor producătoa
re de cauciuc — au arătat par- 
ticipanții la conferință — s-a 
agravat și mai mult ca urmare 
a introducerii de către guver
nul american a suprataxei de 
10 la sută asupra importurilor 
în S.U.A. Delegatul indonezian 
a declarat că, prin aplicarea a- 
cestei măsuri de către autori
tățile americane, pierderile în
registrate de Indonezia sînt e- 
valuate de specialiști la 50 mi
lioane de dolari.

menea, ca pe viitor prevederile 
sistemului monetar să fie apli
cate fără nici o excepție tutu
ror țărilor membre ale F.M.I., 
inclusiv S.U.A.

In sfîrșit, acordul de • la 
Bruxelles are în vedere și o 
realiniere diferențiată a pari
tăților monetare pe scară inter
națională. Dar, după cum se 
subliniază în textul acordului, 
o asemenea măsură nu va pu
tea fi realizată decât cu con
diția ca Statele Unite să supri
me imediat suprataxa de 10 la 
sută la importurile lor. Această 
măsură protection istă afectea
ză pe toți partenerii comercia
li ai S.U.A. și, în primul rînd, 
pe „cei șase“. Potrivit unor cal
cule efectuate de Comisia C.E.E., 
88 la sută din volumul mărfu
rilor exportate de țările mem
bre ale Pieții comune în Statele 
Unite este afectat de suprataxa 
americană. < 

calea spre atingerea obiectivu
lui final al negocierilor — de
zarmarea generală. Rezolvarea 
grabnică -a problemei dezarmă
rii nudeare, a declarat el, a 
devenit o necesitate stringentă, 
dată fiind perfecționarea arme
lor nucleare, cursa continuă a 
înarmărilor nucleare, care, iro
sind uriașe surse materiale 
eforturile a milioane ‘de 
meni, adîncesc, totodată, neîn
crederea între state și înveni
nează atmosfera interncjțion

„Bucureșf

Nicolae Cotigă, atașat de pre
să al .Ambasadei României 
la Tokio, a subliniat, totoda
tă, succesele repurtate pe plan 
edilitar în capitala țării noas
tre.

Expoziția va rămâne des
chisă pînă la 19 septembrie.

subminare a economiei națio
nale întreprinse de companiile 
străine din Venezuela, cure s-au 
intensificat în urma adoptării 
de către Congres a actului de 
reversiune a petrolului, prin 
care, pînă în 1983 toate conce
siunile petroliere și instalațiile 
firmelor străine vor trece sub 
controlul statului, 
„Universal' 
un proces intentat îr 
țării unui grup de ii 
tehnicieni 
intenționau să transfere în Co
lumbia diverse utilaje și docu
mente de interes național.

rândul său, că recrutările pen
tru unitățile de mercenari lao- 
țieni au început în toamna a- 
nului 1962. Goldey a precizat 
că în rândurile agenților C.I.A. 
din Laos activează foști mili
tari americani. Mențiunea că 
ambasadorul american supervi
zează activitățile militare din 
Laos, inclusiv activitatea uni
tăților secrete de guerilă’, create 
de C.I.A., a determinat pe sub
secretarul de stat,, Alexis John
son, să caracterizeze aceasta ca 
„fără precedent". Niciodată 
înainte, a spus Alexis Johnson. 
Statele Unite nu au lăsat în 
seama unui ambasador, asupra 
căruia Departamentul de Stat 
nu are nici un control, opera
țional, supervizarea operațiuni
lor lor militare 
străină

Conferința a adoptat o de
clarație care reafirmă hotărî- 
rea țărilor producătoare de 
cauciuc de a-și apăra intere
sele și de a-și coordona acțiu
nile pentru a contracara toate 
măsurile care ar putea influen
ța negativ desfacerea și comer
cializarea acestui prodiis.

RABAT 14 (Agerpres). — 
— La Rabat au început lu
crările reuniunii anuale a A- 
sociației băncilor centrale 
din 23 de state africane și 
Madagascar. Dezbaterile sînt 
consacrate în exclusivitate 
examinării repercusiunilor 
recentelor măsuri economice 
adoptate de președintele 
Nixon și ale actualei" crize 
monetare occidentale asupra 
situației economice și finan
ciare a țărilor africane. La 
reuniune participă observa
tori din partea Băncii Inter
naționale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare, Fondului 
Monetar Internațional și 
Băncii africane de dezvoltare.

Evocând implicațiile dc or
din economic și financiar ale 
crizei monetare occidentale, 
Moulay Hassan
guvernatorul Băncii maroca

El Mehdi,

ne, a declarat, la deschiderea 
reuniunii că „actualele per- 
turbații financiare riscă să 
aibă repercusiuni, în speci
al, asupra țărilor în curs de 
dezvoltare* ale căror schim
buri comerciale externe au 
scăzut simțitor în cursul anu
lui 1970, în timp ce datoriile 
lor externe au sporit. La 
rândul său, președintele Con
siliului guvernatorilor bănci
lor africane. Menasse Lema- 
na (Etiopia), a declarat că 
introducerea suprataxei de 
10 la sută asupra impor
turilor, hotărîtă de S.U.A., 
și implicațiile financiare care 
decurg din. această măsură 
vor avea, în mod evident, 
repercusiuni nefavorabile a- 
supra economiilor țărilor a- 
fricane, cu atît mai mult cu 
cît Africa este confruntată 
cu propriile ei probleme fi
nanciare.

@ Agenția France Presse re- 
ză că cinci persoane au fost 

grav rănite luni seara la Bel
fast, ca urmare a exploziei li
nei bombe in cartierul Crumlin 
Road.

Alte numeroase explozii s-au 
înregistrat luni seara în acest 
cartier al capitalei Ulsterului, 
provocînd numai pagube mate
riale.

Autoritățile efectuează cerce
tări pentru depistarea și ares
tarea autorilor exploziilor.

• La Fort Meade au fost 
reluate dezbaterile din proce
sul intentat colonelului Oran 
Henderson acuzat că a tăinuit 
masacrul comis la 16 martie 
1968 de trupele americane în 
satul sud-vietnamez Song My. 
Luni unul din martorii acuză
rii, Michael Adcock, fost ope
rator radio-telefonist, a decla
rat că a comunicat personal 
la cartierul general al colone
lului Henderson despre comi
terea masacrului. Am anunțat, 
a declarat Adcock, în cursul 
nopții de 16 martie 1968, că 
la Song My au fost ucise 160 
de persoane, inclusiv femei și 
copii.

• In capitala finlandeză s-a 
desfășurat marți o nouă ședin
ță de lucru în cadrul celei de-a 
cincea runde a convorbirilor 
sovieto-arhericane privind limi
tarea cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.). Delegațiile ce
lor două țări s-au întîlnit 
sediul Ambasadei Statelor 
nite din Helsinki.

la
U-

Budapesta, miniștrii 
comerțului exterior ai Unga
riei și Indiei, Jozsef Biro și 
L. N. Mishra, au semnat un 
aide-memoire in legătură cu 
rezultatele convorbirilor ungaro- 
indiene referitoare la comerțul 
bilateral.

• Pe autostrada numărul 6 
ce trece la sud-est dc orașul 
Manchester s-a produs o cioc
nire în lanț în care au fost 
angajate aproape 200 de auto
turisme și camioane. In cursul 
accidentului și-au pierdut via
ța opt persoane, iar mai multe 
zeci au fost rănite.

• La Palermo au fost ares
tate 24 de persoane acuzate de 
a fi membre ale organizației 
teroriste Mafia. Din luna ma; 
a. c. — cînd a fost asasinat 
procurorul Pietro Scaglione — 
pînă acum, poliția 
113 membri ai Mafiei, 
aceștia, un număr 
trimiși în Insula 
domiciliu forțat, 
Insula Linosa.

a arestat 
Dintre 

marc au fost 
Asinara, cu 

iar alții în

€> Liderul Partidului laburisb 
britanic, Harold Wilson, a avut 
la 14 septembrie o convorbire 
cu ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., Nikolai Patoli- 
cev, ia legătură cu relațiile co
merciale sovieto-engleze, trans
mite agenția TASS.

• Elementele care se opun 
noilor autorități din Bolivia au 
continuat în ultimele zile să 
inițieze acțiuni împotriva for
țelor regimului — informează 
agenția Prensa Latina. In mai 
multe localități ale țării, între 
care La Paz, Cochabamba și 
Santa Cruz, s-au înregistrat a- 
tacuri împotriva trupelor gu
vernamentale. O activitate in
tensă desfășoară membrii Uniu
nii țăranilor săraci (UCAPO), 
cu sediul la Santa Cruz.

• Peste 5 000 de muncitori 
constructori de la șantierele din 
Madrid au declarat luni grevă, 
revendicînd dreptul la grevă și 
îmbunătățirea nivelului de trai. 
Poliția a intervenit de mai 
multe ori in cursul zilei de luni 
pentru a-i răspindi pe greviști. 
Un muncitor care distribuia 
manifeste a fost ucis.

• Agenția BTA informează 
că la invitația ministrului co
merțului al Algeriei. Layachl 
Yaker, o delegație economică 
bulgară a făcut o vizită in a- 
ceastă țară. Delegația a vizitat 
cel dc-a! 8-lea .Tirg internatio
nal de la Alger și a avat con
tacte și convorbiri cu repre
zentanți al guvernului algeria» 
și cu alte persoane aficial*.
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