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intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu membri ai 
Uniunii Scriitorilor

ANUL XXVIII Nr. 6 809

La E. M. Paroșeni

INTÎIUL SCHIMB 01 LUCRU
Dl 6 mit l\ SUBTLRAN ! Se elaborează o nouă șarjă

Ia U.U.M. Petroșani.
Foto: I. LICIU

In lumina măsurilor privind 
îmbunătățirea neîncetată a con-
dițiilor de viață și de muncă 
a minerilor, experimentarea zi
lei de lucru de 6 ore in activi
tatea din subteran — o sarcină 
dintre cele mai importante tra
sate de către conducerea de 
partid și de stat — a demarat 
cu succes in unități ale bazinu
lui minier Baia Mare unde, in 
momentul de față, lucrează in 
regim redus peste 11000 de 
muncitori.

Trecerea la durata redusă a 
schimbului de lucru se reali
zează practic prin reorganiza
rea, corespunzătoare pentru no
ua conjunctură, a întregii acti
vități din subteran, in care sens 
ziua de muncă se împarte in 
patru schimburi de cite 6 ore. 
dintre acestea trei sint produc
tive și unul destinat întreținerii, 
reparațiilor și aprovizionării 
fronturilor din adine.

Incepînd cu prima zi a săp
tămâni curente, colectivul de 
muncă de Ia E.M. Paroșeni. lu
crează in program redus de 6 
ore pe schimb in subteran... 
Ansamblul de măsuri tehnice 
și organizatorice elaborate in 
prealabil de către specialiști din 
cadrul Centralei cărbunelui Pe
troșani și al unității miniere 
în cauză a început, prin urma
re, să prindă viață.

PENTRU FOLOSIREA 
PRACTIC INTEGRALA A 
TIMPULUI DE LUCRU 

PRODUCTIV

In dorința de a afla in ce 
măsură s-au asigurat condițiile 
necesare introducerii duratei de 
6 ore a schimbului de lucru in 
subteran și de a culege prime
le impresii legate.de noul re
gim de muncă, ne-am deplasat 
La mina Paroșeni. în diminea
ța celui dinții schimb redus.

— Aspectul cel mai caracte
ristic al noii structuri organiza
torice il constituie crearea 
schimbului patru, ne-a declarat 
îng. Ladislau Maschio, energe
ticul șef, în care, pe lingă in
troducerea și distribuirea la 
subdepozitele de pe orizonturi a 
materialelor trebuincioase. se 
impune organizată, ca activita
te principală, deservirea elec
tromecanică a utilajelor de la 
fondurile de lucru și a instala
țiilor de utilitate generală.

— Au fost asigurate condițiile 
pentru realizarea ciclului nor
mal de întreținere și reparații in 
vederea funcționării la capaci
tatea lor a utilajelor in cele 
trei schimburi productive ?

— S-a plasat in schimburile 
productive strictul necesar de 
personal, iar restul de oameni 
s-a concentrat pentru schimbul 
al patrulea, înjghebi ndu-se 
grupe de revizii și reparații pe 
raioane, cu sarcini concrete in 
scopul asigurării întreținerii in
stalațiilor electromecanice. Fi
ecare raion are garantata asis
tența tehnică de care are ne
voie. In vederea reparațiilor, o 
serie întreagă de piese de 
schimb existente Ia atelier au 
fost puse la punct, distribuite 
și concentrate încă de simbătă 
in locuri bine definite in ca
drul raioanelor. formindu-se 
rezerve suficiente pentru a se 
interveni cu maximă operativi
tate în cazul unor eventuale 
defecțiuni. Activitatea atelieru
lui electromecanic s-a reorga
nizat in așa fel incit in schim
bul III (suprapus schimbului 
IV din subteran) să avem efec
tivul „forte" care să rezolve 
competent problemele și lucră
rile ce survin in orele produc
tive. Și tocmai pentru o supra
veghere, coordonare și îndru-

mare tehnică cit mai corespun
zătoare. mecanicul șef e repar-
tizat. din partea conducerii u- 
nității, în schimbul IV.

— Despre calitate ce ne pu
teți spune?

— Mergem în ideea că revi
ziile și reparațiile executate in 
schimbul IV să asigure funcțio
narea continuă a utilajelor in 
schimburile productive. Dacă 
pină acum era rezervată cite 
o oră intre schimburi pentru 
revizii și eventuale reparații 
curente, deci in total 3 ore. a- 
cum există 6 ore disponibile, 
ceea ce implicit va face să 
crească calitatea și volumul lu
crărilor efectuate. Reparațiile 
mari se vor programa in gene
ral. tot duminica, dar pentru 
întreținerea zilnică se ciștigă 
in medie cite trei ore, lucru 
foarte bun. Aspectul mai acut 
este asigurarea unor piese de 
schimb deficitare, problemă în
că nerezolvată de către baza 
de aprovizionare din cadrul 
C.C.P. Experiența acestei prime 
săptămîni de experimentare a 
regimului redus de lucru de 6 
ore pe schimb ne va spune unde 
anume va mai trebui intervenit, 
atit in organizare, cit și in cele
lalte laturi de desfășurare a 
activității electromecanice și 
miniere.

.TOTUL SE VREA ROD 
BOGAT...'

De sub pojghița din praf de 
cărbune care-i acoperea chipul, 
abia am reușit să-l recunosc pe 
inginerul Gheorghe Marchiș, șe
ful sectorul II. Ochii ii strălu
ceau intr-un mod aparte, un 
suris de mulțumire ii schițau 
buzele. A început să-mi destăi- 
nuie deschis, intr-o exprimare 
plastică, savuroasă :

— S-a schimbat formidabil 
ritmul de lucru, oamenii se 
mișcă ..piper*, fiecare e intere
sat să n» piardă nici o clipă, 
totul se vrea rod bogat... Uite, 
era să se întirzie operațiunile 
de pușcare Ia abatajul frontal 
6157. unde lucrează brigada 
lui Mihai Chibulcuteanu, din 
cauza unei presiuni survenite la 
front...
- Și?...
—... s-a intervenit de urgen

ță, oamenii mai c-au alergat 
să ia material să îndesească 
susținerea, ei înșiși se îndem
nau. dovedeau inițiativă, n-au 
mai așteptat să fie trimiși de 
maistru sau de șeful de schimb. 
Toți vroiau cu tot dinadinsul 
să realizeze întregul ciclu, pre
văzut acum în 6 ore.

— Cu aprovizionarea ?...
— S-au format din timp 

stocuri în punctele principale 
de aprovizionare din subteran 
cu cantitățile de material lem
nos și piese de schimb, care să 
acopere necesitățile pe cel pu
țin 2 zile. Am stat personal de 
vorbă cu fiecare membru al 
brigăzilor in vederea preluării 
corecte a ciclogramei întocmite 
pentru cazul duratei reduse a 
schimbului. In abatajele 6 157 
și fi 158, susținute cu echipament 
metalic individual, s-au delimi
tat distinct, printr-o culoare a- 
nuinită. pe cite o armătură, 
porțiunile de abataj rezervate 
fiecărui schimb, în care trebu
ie să-și desfășoare toate opera
țiile din ciclu prevăzute pentru 
grupa de oameni respectivă, 
din cadrul brigăzii. Pentru re
vizii și reparații s-a stabilit pre
cis zona de activitate a fiecă
rui lăcătuș, electrician sau mai
stru mecanic al schimbului.

Tr. MULLER 
) 

(Continuare. in pag. a 3-a)

Marți, 21 septembrie, a avut 
loc la Comitetul Central al 
partidului o întîlnire a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, cu mem
bri ai Uniunii Scriitorilor.

Au fost prezenți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, a| Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii .și Educației Socialiste, 
Miu Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, șeful 
secției de propagandă a C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Au participat membri ai con
ducerii Uniunii Scriitorilor, ai 
asociațiilor scriitorilor din țară, 
ai Comitetului P.C.R. al Uniu
nii Scriitorilor, redaetori-șefi ai 
publicațiilor literare și cultu- 
ral-sociale din Capitală și din 
țară, scriitori și critici literari 
români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, direc
tori de edituri, reprezentanți 
ai presei.

SPORUL DE CĂRBUNE 
A ÎNTRECUT 

5000 DE TONE
După trecerea a două decade din luna curentă, colectivul 

sectorului III al minei Petrila a acumulat, deja un spor de 
957 de tone, prin care se mărește depășirea la producția 
extrasă de la începutul anului la peste 5000 de tone. E o 
mărturie a vredniciei oamenilor capabili, cu inițiativă, care 
lucrează aici, dintre ei detașindu-se minerii din brigada 
condusă de loan Apostol, care deține un plus Ia zi pe sep
tembrie de 150 de tone. O cifră care se cere evidențiată 
in primul rind : pe luna in curs depășirea medie de ran
dament pe întregul sector se ridică Ia 176 kg/post.

Termocentrala Paroșeni. Sala turbinelor.

Intîlnirea a fost consacrată 
analizării modului în care U- 
niunea Scriitorilor acționează 
pentru traducerea în viață a 
programului privind îmbunătă
țirea activității politico-ideolo- 
gice. de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, 
program care se dezbate în pre
zent în adunări de partid în 
întreprinderi, la sate, în insti
tuții, în plenarele lărgite ale 
organizațiilor de partid orășe
nești, municipale și județene, 
întrunind adeziunea totală a co
muniștilor, aprobarea caldă a 
oamenilor muncii.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvin tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a subliniat sar
cinile ce stau în fața Uniunii 
Scriitorilor, a tuturor celor care 
își desfășoară activitatea în do
meniul literaturii, în vasta ac
țiune de educație socialistă a 
maselor, pentru crearea unor o- 
pere care prin înaltul lor me
saj să slujească idealurilor so
cialismului, poporul, națiunea 
noastră socialistă, aducîndu-și 
contribuția la formarea omu
lui nou făuritor al societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Două brigăzi
încă două brigăzi fruntașe, 

chiar din prima zi a anului i 
e vorba de cele conduse de 
Aurel Cristea și Vasile Pavel 
de la sectorul XI investiții de 
la aceeași exploatare minieră, 
întrecerea între aceste colec
tive care ..împing"’ frontul lu
crărilor de deschidere către 
noi bogății de cărbune, este 
extrem de echilibrată, mai 
ales dacă ne raportăm la re
zultatele obținute după două 
decade din luna în curs. Cea 
dinții are, deja, o avansare 
mai mare cu 25 ml, iar cea

Orchestra „Cindrelul" din 
Sibiu concertează la Casa de 
cultură din Petroșani în ziua 
de vineri 24 septembrie, ora 20.

--- <----

Schimb 
de experiență
Astăzi, la orele 17,30, în sala 

policlinicii din Lupeni se va 
desfășura un schimb de ex
periență condus de tov. dr. Ana 
Rozsnyai, directoarea policli
nicii, la care participă mem
brii grupelor sanitare și mem
brii posturilor sanitare de prim 
ajutor din cartiere.

In cadrul acestui schimb de 
experiență organizat în cins
tea „Săptămînii Crucii Roșii* 
se va discuta despre cele mai 
bune metode de aplicare a 
primului ajutor, despre con
tribuția activului voluntar de 
Cruce Roșie în acțiunile de 
educație sanitară precum și 
despre acțiunile activului sa
nitar în munca de igienizare 
a orașului.

--- ♦----

Masă 
rotundă

Astăzi, la ora 18, în sala 
clubului sindicatelor din Petri
la, este organizată o masă ro
tundă. condusă de ing. Emeric 
Haning, a cărei temă este .în
treținerea căilor de acces d’n 
subteran — o contribuție de 
seamă în mărirea siguranței 
circulației*. Participă echipe 
de întreținere de la sectoarele 
minei Petrila.

--- ♦----

„MADE
ÎN ROMÂNIA"

Vineri 24 septembrie, ora
18, în sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani, în ca
drul ciclului „România pe 
meridianele lumii“, are loc 
expunerea -Made în Româ
nia", urmată de proiecții.

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT:

D D N SUMARA
@ CADRAN ECONOMIC : Lampa de siguranță cu benzină „Sadu-3“; Per
fecționarea și modernizarea tehnologică, o acțiune în plină expansiune la 

mina Petrila — în pagina a 2-a

® Inventarul — o oglindă a gestiunii sau o... dilemă a ei? ® Prevenirea 
incendiilor în industria de morărit și panificație (material publicitar) ® In 

culisele spionajului industrial (serial) — în pagina a 3-a
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în întrecere
de-a doua brigadă a săpat cu 
20 ml mai mult decit planul 
încredințat. Proporțiile de 
realizare a normelor sînt. în
să, foarte apropiate: 111,9 
la sută, respectiv 111,5 la su
tă.

In zilele care urmează, la 
sectorul în cauză este pre
văzut să se monteze un re- 
comprimator in circuitul pu
țului orb nr. -12, de pe ori
zontul XIV b, destinat să 
servească mai buna funcțio
nare a utilajelor și a insta
lațiilor din această zonă.

„CÎNTĂ JIUL 
ȘI PARÎNGUL“

Duminică 26 septembrie, la 
Casa de cultură din Petro
șani, are loc spectacolul fol
cloric „Cîntă Jiul și Parîn- 
gul“ și o seară distractivă pen
tru salariații de la T.C.M.M.

Nici acum n-am reușit 
să-mi explic cum s-a intim- 
plat ca tocmai eu să cad vic
timă lui Y. Era intr-o marți, 
o zi obișnuită, cind inginerul 
Y a dat buzna peste mine:

— Ai puțin timp liber ? m-a 
luat repede.

— Nu prea...
— Omule, trebuie '.... Mi-am 

adus mobila aia, știi care, 
cea comandată acum un an. 
e a-ntiia. Are și bibliotecă 
și, rogu-te, ajută-mă... Știi, 
simbătă il botez pe Năică și 
nu vreau să am rafturile 
goale. Vine lume... Azi vreau 
să fie pline, înțelegi, să nu 
rămină un raft gol, niciunul...

M-am uitat la el cu aten
ție. Y nu glumea. Ba chiar 
își arbora un aer extrem de 
serios, și avea o mină gra
vă, neobișnuită. Cu mult prea 
nefirească pentru el, cel pe 
care-l știam eu.

— Chiar toate rafturile ?!
— Patru metri trei sute 

douăzeci, am măsurat la țanc. 
Simbătă il botez pe Năică 
și...

In apartament vinzoleala 
era in toi. Sarmalele, pur
celul fript, vinul și nelipsi
tul coniac, se rinduiau îm
bietoare in așteptarea mu
safirilor. Și... și musafirii 
n-au întirziat. Botezul a în
ceput, nu, nu a lui Năică, 
copilul dormea la acea oră. 
se „botezau" musafirii cu 
bunătățile casei, cu... Dar ce 
să mă mai mir.

— Vă plac Asturias. Cou
turier ? — il întrebă un ins 
cu chelie pe Y.

In laboratorul fabricii de produse lactate Livezeni — Pe
troșani. Foto : I. LEONARD

cu metrul
— încă nu mi-au fost pre

zentați !...
— ? !... Ei da, înțeleg... Cind 

văzu cu cine are de-a face 
deveni ironic, înțepător

— Așa-i că Faulkner sau 
Whitman vă taie respirația ? 
Is extraordinari! Sau poate, 
aveți alte preferințe ? 
ghicit...

Am

— Tipii ăștia lucrează 
voi la... ? vru Y să afle 
mănunte.

★

la
a-

...Mărturisit sau nu. gîn- 
dul de a fi în pas cu lumea 
cultă l-a îndemnat pe Y. care 
n-a citit în viața lui decit 
sportul, să se folosească de 
botezul fiului său ca să-și 
pună „rafturile bibliotecii la 
punct", cumpărind, nici mai 
mult nici mai puțin, decit 
patru metri trei sute două
zeci de cărți... In noua lui 
bibliotecă, pedant pusă in 
ordine, Hemingway, Tolstoi, 
sint înăbușiți dintr-o parte 
și din alta de cartea de bu
cate și de cea cu instrucțiuni 
pentru scoaterea petelor... Nu-i 

o noutate că omul modern 
citește mult. El are nevoie 
de cultură, de experiență și 
acestea le capătă, bineînțe
les, citind, aplecînd lumina 
ochilor și sufletul pe pagi
nile deschise în unghi ca 
niște aripi. Nevoia de poză, 
de spectacol, este un apanaj 
al snobului. Mult, puțin, dar 
„poza" unui Y sau X, ridică 
totuși o întrebare esențială: 
..Cui folosesc toate acestea ?". 
Nu puțini sint aceia care au 
acces in cercurile „culte*, 
trăiesc — mărturisit sau nu 
— sub semnul incert, super
ficial al snobismului. Ca și 
Y, snobii țin să pară altceva 
decit ceea ce sint. Aproape 
fiecare dintre cei ca Y vrea, 
ține cu tot dinadinsul să fie 
cineva, sau măcar să fie luat 
drept cineva. In lumea mo
dernă, pentru unii cartea s-a 
degradat în cărți, așa cum 
ideile lor s-au degradat în 
mini-idei, ori 
pseudo-cuvinte.
însă are aceeași constanță, a- 
celași șablon, indiferent că 
ești X sau Y, nimeni și ni
mic nu-ți trece cu vederea 
disprețul, gestul ostentativ 
față de valorile culturii, a- 
roganța, pretențiile. In cazul 
nostru, asemenea situații par 
adevărate spectacole 
labile, fără sens, un 
lipsă de- respect față 
înșine.

cuvintul în 
Bunul simț

lamen- 
fel de 
de noi

— Chiar toate rafturile ? !?
— Patru metri trei sute 

douăzeci. Să nu rămină nici 
un locșor gol !...

Bietul...
Dem. D. IONAȘCU

legate.de
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Pregătiri intense pentru 
noul an forestier

Septembrie — prima îu.aâ de 
toamnă — marchează, pentru 
lucrătorii din exploatările de 
pădure, începutul noului an fo
restier 1971; 1972. Pînă ia în
ceputul noului an oalendaris- 
1 . paralel cu munca susținută 
jr-a'ru îndeplinirea sarcinilor 
«.■urcate, urmează a se depune 
eforturi in vedere, creării de 
stocuri de materiale lemnoase 
pentru planul de producție din 
primele luni ale anului ce vi
ne. De fapt pregălmile pro- 
priu-zise. tehnice și organiza- 
■krice. pentru exploatarea ma
sei lemnoase, in cadrul planu- 
Ju’ de producție pe anul 1972, 
au fost demarate Ia U.E.L. Pe
troșani încă din ’.una iunie a.c.. 
conform unui plan întocmit în 
acest scop. .Astfel, s-a defini- 
tivat eșalonarea, pentru exploa
tare. a parchetelor și s-au for
mat colective care să stabileas
că procesele tehnologice, pînă 
la această dată fiind întocmite 
53 de planuri tehnice de ex
ploatare.

în spiritul eșalonării efectua
te. urmează ca. din toamna a- 
«asta, să înceapă' exploatarea 
intr-un număr de 32 parchete, 
unde se vor crea stocuri care 
să asigure producția primului 
trimestru al anului viitor. Pe 
unitate, se preconizează să se 
asigure, pînă la finele anului, 
un stoc tota; de 10 700 mc lemn 
rotund de fag. în faza scos și 
19100 n- lemn rotund de fag 
fo. faza apropiat. De asemenea, 
urmează să se stocheze o can
titate de 7 000 mc lemn rotund 
rășinoase. 2 000 mc celuloză fag 
și 160 mc doage fag.

...In două parchete destinate 
producției din anul viitor, a 
fcceput. deja, să se audă zgo
motul specific al activității de

i - - '
lui spre rampele de încărcare™ 

In fața personalului tehnic 
și a maiștrilor stă, la ora ac
tuală. o sarcină importantă, și 
anume «le a pregăti parchete 
in care urmează a se începe 
exploatarea, la 1 octombrie, pe 
linie de protecție a muncii. 
Pregătirea acestor parchete con
stă în operații de doborire a 
arborilor putregăioși și de de- 
.-•uninare a celor aninați, în a- 
menajarea potecilor de acces, 
împărțirea în secțiuni și postate 
și — acolo unde este cazul — 
in rostogolirea bolovanilor care 
ar periclita securitatea munci
torilor.

Cazarea muncitorilor este a- 
sigurată prin cabanele existen
te, al căror număr a crescut, 
în toamna aceasta, în cadrul 
exploatărilor forestiere cu încă 
trei și anume cele din Galbe
na. Stolojoaia și Valea Popii. 
Sînt. de asemenea. în curs de 
construire cabanele din exploa
tările Bula și Roșia.

Pe linia asigurării parchete
lor cu instalații de scos-apro- 
piat există încă rămîneri în 
urmă care trebuie să fie ur
gent recuperate în așa fel ca. 
la data începerii exploatării, 
fiecare parchet să fie dotat cu 
drumuri de tras, funiculare și 
drumuri de tractoare. O dată 
asigurate aceste condiții se im
pune. în continuare, să se ga
ranteze și forța de muncă ne
cesară pentru începerea exploa
tării parchetelor. Această forță 
de muncă este contractată, în 
mare parte, cu județele Sucea
va. Maramureș și Neamț.

Ing. Sabin GIURGIU 
șef serviciu producție 

U.E.L. Petroșani

La mina Petrila. se fac pregătirile necesare pentru o 
premieră tehnică de mare însemnătate : introducerea com
binei de abataj pentru strat© subțiri cu înclinare maro. 
.Acest tip de combină (TEMP) va fi introdusă in stratul 7. 
blocul 11. panou] E, orizontul XIV—XIV .A.

Lucrările de pregătire a frontului ce va fi dotat cu acest 
modern utilaj sînt evoluate; abatajul a fost curățit pînă Ia 
falie, răminînd ca la sosirea combinei să se execute și în
dreptarea frontului și realizarea înclinării inverse.

Combina va tăia pe o lungime de front de cea. 70 ml, 
extrăgindu-se mecanizat cca. 200—250 tone cărbune zilnic. 
O dată cu introducerea utilajului (în luna octombrie), va 
‘•pori substanțial producția sectorului V. iar productivitatea 
muncii va înregistra de asemenea o ascensiune însemnată. 
Pentru a se asigura continuitate tăierii mecanice pe stratele 
subțiri și realizărilor în speță, s-a făcut Un program in 
perspectivă. Cînd se va termina primul abataj, se va avea 
gata pregătit alt abataj pentru a introduce tăierea me
canizată.

plina expansiune la
Introducerea combinei pe straiele subțiri de la Petrila 

— avind în vedere înclinarea mare (fin—65°) la care va lucra 
utilajul — constituie o premieră tehnică nu numai in mi
neritul Văii Jiului ci și pe țară.

★
Se fac. de asemenea. în cadrul minei, pregătiri pentru 

introducerea in practica exploatării cărbunelui a abataje
lor frontale cu subminare, metodă elaborată de cercetă
torii minieri ai I.C.P.M.H. Noua metodă este prevăzută să 
fie aplicată in stratul 3. blocul II, incepînd din luna de
cembrie, iar în acest scop au început pregătirile necesare 
constind din podirea abatajului actual 13 vest din stratul 3, 
execuția lucrărilor de pregătire de la coperiș etc.

Abatajul frontal cu subminare va fi echipat cu sus
ținere hidraulică de tip SVJ. iar bancul de cărbune ce ur
mează să fie subminat va avea o grosime de 1 m. Prin

mina Petrila
introducerea acestei metode, se scontează pe o creștere a 
producției cu 25—30 la sută in prima fază de experimentare.

★
O intensă preocupare se vădește din partea conducerii 

minei și a cadrelor tehnice pentru extinderea metodei de 
exploatare cu abataje frontale orizontale în stratul 3, blo
cul 1, din cadrul sectorului II. De la 6 abataje cîte sînt in 
funcție în prezent la celelalte sectoare, numărul acestora 
va crește la 8. Lucrările de pregătire sînt în curs de exe
cuție, urmînd ca în luna noiembrie a. c. să înceapă exploa
tarea propriu-zisă a cărbunelui cu abataje frontale orizon
tale și in sectorul II. .Abatajul va fi dotat cu echipament 
de susținere hidraulică SVJ. Prin extinderea acestei metode 
de abataj se va da un nou impuls reducerii consumului de 
lemn de mină. Totodată se urmărește ca, prin(r-o viteză de 
exploatare sporită să se realizeze nivelarea abatajelor din 
centrul blocului I.

I. BAL.AN
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Bande 
transpor

toare 
pentru mină

In R. P. Chineză, uzina con
structoare de mașini pentru in
dustria minieră din orașul Chi- 
ar.țziacou (provincia Huebei) a 
început producția în serie a u- 
nor benzi transportoare flexi
bile. Benzile au fost realizate 
de specialiști chinezi. Ele sînt 
destinate a fi folosite în fron
turi de lucru în abataje nu 
prea mari, din straturi subțiri, 
adică acolo unde. în urma ex- 

oavării cărbunelui, se modifi
că mult direcția abatajului. 
Banda transportoare ocupă loc 
puțin, este ușoară și se distinge 
printr-un înalt randament.

Un nou 
excavator 

pășitor
Uzina de mașini grele din 

Ural pregătește un foarte pu
ternic excavator pășitor. Cupa 
excavatorului este de 80 mc și 
încarcă trei camioane de cite 
7 tone fiecare. Modelul exca
vatorului a fost deja experi
mentat cu succes.

Procedeu 
de [oraj 

rapid 
prin șoc

Un nou procedeu de foraj ra
pid prin șoc a fost inventat 
în Marea Britanie de firma 
..Mining Developments Ltd**. 
Prin acest procedeu se atinge 
o viteză de lucru superioară 
procedeelor obișnuite. Destinat 
pentru mine, cariere și alte ex
ploatări de acest gen, el per
mite efectuarea de pînă la 
10 000 de lovituri pe minut în- 
tr-o mișcare combinată fie cu 
o oscilație, fie cu o rotație a 
tijei de foraj.

Se folosește un motor hidrau
lic, rotativ pentru producerea 
șocurilor. Deoarece dispozitivul 
este alcătuit dintr-o singură 
piesă cu mișcare lineară, uzura 
și ^întreținerea lui sînt reduse, 
iar arcurile și amortizoarele 
lipsesc. Instalația hidraulică 
furnizează și forța motrice ro
tativă, cu ajutorul unui mo
tor rotativ cu presiune de pînă 
la l 500 kgf/cmp la care s-au 
eliminat schimbările de pre
siuni și undele de șoc.

Energia de impact se poate 
regla în funcție de necesită
țile de lucru. La forarea gău
rilor rotunde, cu o oscilație de 
22,5° la o frecvență de cca. 150 
oicluri/minut, noua instalație 
produce același efect ca și prin 
rotirea unei bare zimțate cu o 
frecvență de 13 rot./min.

Un burghiu elipsoida) permite 
forarea prin oscilație a unor 
găuri dreptunghiulare în vede
rea decupării și detașării unor 
blocuri-eșantion mari.

In timpul probelor s-a obți
nut un randament mecanic ge
neral de 70—75 la sută, uzura 
fiind neglijabilă.

Se studiază posibilitatea de a 
folosi această mașină în toate 
tehnicile de forare : forarea ro
cilor prin percuție-rotație cu o 
frecvență rapidă sau prin per- 
cuție-oscilație; forarea rotativă 
cu ajutorul unor tuburi de fo
rare și a unei mandrine auto
mate cu o înaintare continuă} 
forarea rotativă cu un coefi- 
cient de impact redus, la care 
o tijă spirală este pusă în miș
care de o madrină automată, 
penetrația rapidă obținîndu-se 
cu un șoc redus, aplicat la 
vîrf; forarea prin percuție-os- 
cilație pentru operațiuni de 
dedicare și clivaj.

Tijele de foraj speciale eu 
carburi pentru forare rotundă 
sau dreptunghiulară sînt livra
bile. ele perinițînd folosirea op
timă a posibilităților oferite de 
noul procedeu.

Lampa de siguranțâ cu benzina „Sadu 3“
DETECTOR DE METAN ÎMBUNĂTĂȚIT

După cum este cunoscut tu- 
hiror celor ce activează in in
dustria minieră, controlul ga
zelor și în special al metanu
lui, este posibil de efectuat cu 
diverse aparate și mijloace de 
detecție, dintre care se men
ționează metanometru!. in’.erfe- 
rometrul, lampa de siguranță 
cu benzină, aparatul Orsat etc.

Situația actuală la minele 
noastre, privind dotarea nece
sară pentru executarea contro- 
lu’ui gazelor (preponderent din 
acest punct de vedere fiind 
metanul. urmat de oxigen și a- 
poi de bioxid de carbon), este 
echilibrată in sensul că se fo
losesc. corespunzător condițiilor 
Impuse de zăcămintele noastre, 
melanometre Auer 302 și 402, 
foterferometre S.I. 3, Zeiss M 
IO, lămpi de siguranță tip -Sa
du 2‘ etc. Desigur că incon
veniente ie controlului cu lam

pa de siguranță cu benzină 
comparativ cu celelalte detec
toare aflate in uz sinî catego
ric mai mari și anume :

— indicațiile sînt imprecise 
;se bazează pe aprecierea înăl
țimii aureolei flăcării);

— gradul de antigrizutanțâ nu 
este suficient de ridicat deoa
rece prin spargerea sticlei, gă- 
urirea sitelor, neetanșeitățile ce 
pot apare la garnituri, posibili
tatea înroșirii sitelor în urma 
lăsării lămpii să ardă în me
tan se creează situații care a- 
nulează caracterul de siguran
ță al lămpii și pot face ca în
săși lampa sâ genereze explozia;

— nu permite detectarea pân
zelor sau cuiburilor de metan 
cu grosimea mai mică de 20 
cm ;

— greutatea, forma și poziția 
ce trebuie păstrată în timpul 
transportului și măsurării ga

zelor constituie dificultăți ce se 
simt pas de pas în subteran.

Cu toate inconvenientele pe 
care le prezintă, lampa de si
guranță cu benzină totuși poa
te fi considerată ca un ajutor 
prețios la controlul stării at
mosferei deoarece. în limitele 
1,5 — 5% CHt, dă indicații su
ficient de bune, permite deter
minarea prezenței bioxidului de 
carbon și a reducerii conținu
tului de oxigen din aer. Să nu 
se uite că au fost multe acci
dente umane cauzate de pre
zența în cantități mari a bioxi
dului de carbon sau de insufi
ciența oxigenului și în conse
cință lampa de benzină își jus
tifică încă necesitatea utilizării 
ca detector de gaze. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit eforturile 
actuale de a construi detectoa
re de oxigen portabile nu sînt 
încă edificatoare și în plus este 
de remarcat marele avantaj că 
lampa de siguranță cu benzină 
este un aparat multifuncțional, 
deoarece permite determinarea 
a trei principale gaze : meta
nul. bioxidul de carbon si oxi
genul, lucru pe care nu-1 înde

Descrierea lămpii „Sadu 3“
Comparativ cu lampa ,,Sadu 

2*. modelul .Sadu 3“ prezintă 
elemente constructive și func
ționale noi după cum urmea
ză :

— forma rotundă a fitilului 
și dispozitivul limitator de fla
cără (6.7) ; în acest fel sînt 
evitate alungirile accidentale a- 
.’e flăcării care pot conduce Ia 
supraîncălziri sau la spargerea 
sticlei : fitilul se reglează din 
lămpărie astfel că lampa să 
funcționeze cel puțin 10 ore ;

— sistemul de aprindere tip 
crema! ieră (8) care prezintă 
principalul avantaj că lampa 
poate fi aprinsă numai de po
sesorul cremalierei ;

— eliminarea sitei inferioare 
deci a unei zone prin care s-ar 
fi putut transmite flacăra în 
exterior ;

— inelul distribuitor al aeru
lui aspirat prin orificii (3) care 
permite introducerea amestecu
lui inflamabil în lampă cu ajuto

Precizia de indicație 
a lămpii 

în urma efalonării
l ampa „Sadu 3* a fost elalo- 

nată asupra funcționării sale 
in atmosferă grizuloasă de 
către S.C.S.M. Petroșani. în- 
tr-un stand care permitea re
producerea condițiilor din sub

plinește nici unul din aparatele 
actuale moderne. Pe lingă cele 
relatate mai sus. trebuie arătat 
că lampa, comparativ cu toate 
celelalte aparate, este un detec
tor automat de gaze și recla
mă una dintre cele mai puțin 
costisitoare întrețineri precum 
și exigența unui personal cu 
pregătire de nivel elementar.

Lampa de siguranță cu benzi
nă a cercetătorului englez Davy 
construită in 1815, a suferit 
multe îmbunătățiri toate urmă
rind eliminarea deficiențelor și 
creșterea preciziei în funcționa
re. Astfel. în etapa actuală, du
pă construcțiile L.M.S. 1 și 
L.M.S. 2 s-a ajuns la varianta 
lampa de mină ..Șadu 3“ pe 
care o vom prezenta în ceie ce 
urmează. Scopul acestei prezen
tări este de a face cunoscut 
Tuturor care folosesc noul tip 
de lampă, elementele construc
tive noi intervenite, precizia 
indicațiilor, modul dc folosire 
în subteran, și respectiv verifi
carea și întreținerea ei în vede
rea unei funcționări corespun
zătoare.

rul stuțului (10) sondei și parei 
de cauciuc și respectiv registrul 
obturator cu orificii (5) de la 
partea superioară a sticlei (4), 
destinat să permită accesul ae
rului atunci cînd nu se colec
tează probe cu sonda și para 
de cauciuc și invers ;

— mantaua de protecție (1) 
ușor conică are rolul de a pro
teja sitele (2) de loviri și de a 
facilita dirijarea amestecului 
aer + metan șj a gazelor fier
binți, conform . săgeților din 
schema lămpii.

Dintre caracteristicile mai 
importante ale lămpii „Sadu 3“ 
se menționează ; greutatea în 
stare alimentată 2.2 kg, (200 gr. 
benzină), înălțimea normală a 
flăcării 20 mm la care tempe
ratura de încălzire a sitelor nu 
depășește 195® C. durata de ar
dere 11 ore. benzina utilizabilă 
conform STAS 45—63, flacăra 
cu înălțime variabilă și fitil 
rotund fix.

teran, făcind posibilă și variația 
după dorință a concentrației de 
metan dip amestecul inflama
bil. De asemenea oxigenul a 
fost menținut permanent pesie 
lri..: .și controlat cu oximetrvl 

Servomex, controlul compara
tiv al metanului fiind rea izat 
simultan cu interferome’rele 
Zeiss și Rikam 18 și respectiv 
metanometrele Auer 402 și 
M.S.A.-k II. Observarea vizua
lă Și fotografierea înălțimii 
aureolei flăcării s-a făcut pen
tru concentrațiile constante 
realizate în stand de 1. 2, 3, 4 
și 5% CH4 de la starea de re
paus a amestecului gazos pînă 
la viteze de aer similare celor 
din lucrările de deschidere, 
pregătire și exploatare.

Etalonarea lămpii „Sadu 3“ 
s-a efectuat cu flacără micșora
tă și normală, rezultînd o se
rie de concluzii de care trebuie 
să se țină seamă la controlul 
metanului în subteran :

a) Etalonarea cu flacără nor
mală n-a dat rezultate conclu
dente din cauza filării flăcării 
și imposibilității de stabilire a 
înălțimii ei la diverse concen
trații de metan.

b) Lampa „Sadu 3“ se va fo
losi numai cu flacăra micșora
tă la controlul metanuiui. înăl
țimea inițială a acesteia fiind 
de cca. 2 mm.

c) La 1% CHj aureola atin
ge o înălțime de cca. 8 mm 
care în condițiile de apreciere 
vizuală, ce depind de starea 
ochiului celui ce măsoară, este 
greu perceptibilă și practic nu 
se poate conta pe Indicațiile 
lămpii. După cum se observă 
și din fotografiile alăturate, 
aureola flăcării pentru 1% 
CH4 are forma unui con cu 
vîrful rotunjit sau chiar apla
tizat. K

In domeniul 1.5—2% CH4, 
flacăra devine concludentă e- 
vidențiind în mod absolut pre
zența metanului.

d) La 2% CH4 înălțimea au
reolei este de cca. 11 mm. co
pul se distinge ceva mai bine 
și se poate conta cu siguran
ță pe indicațiile lămpii ;

e) La 3% CH« înălțimea aure
olei este de cca. 13 mm, conul 
distingîndu-se clar iar flacăra 
putând fi apreciată că ocupă 
o treime din înălțimea sticlei.

f) La 4"CH< înălțimea a- 
ureolei este de cca. 30 mm cu 
un con foarte bine conturat, 
flacăra ocupînd aproape două 
tr«mi din înălțimea sticlei.

g) La 5% CIL aureola capătă 
o formă cilindro-conică și se 
extinde pînă în ciurul lămpii 
pe o înălțime care nu poate fi 
măsurată din cauza mantalei 
de protecție. Se poate mențio
na diametrul aureolei la ni
velul superior al sticlei, de cea. 
7 mm.

h) Lampa se stinge în atmos
feră cu 5,8 pînă la 6,5% metan, 
de multe ori observîndu-se des
prinderea aureolei de la fitil 
și continuarea arderii numai in 
ciur.

Cu privire la comportarea 
lămpii de siguranță cu benzină

în atmosferă cu bioxid de car
bon sau cu oxigen puțin, se 
fac următoarele recomandări i

— nu sc poate indica exact 
la ce conținut de bioxid de 
carbon (CO2) lampa începe să 
ardă prost sau să se stingă, 
totuși este stabilit faptul că la 
3—4% CO2 ea se stinge dacă 
aerul circulă, iar în cazul cînd 
există o mișcare a aerului stin
gerea lămpii are loc la valori 
cuprinse între 4 și 5% CO2 ; de 
menționat măsurarea CO2, la 
partea inferioară a lucrărilor 
miniere deoarece acest gaz este 
mai greu ca aerul (deci in 
profundări, la vatra galeriilor, 
in jompuri):

— pentru oxigen (O2) este 
stabilit că la 19% O2 inten
sitatea dc iluminare a flăcării 
normale se reduce cu o treime 
în comparație cu arderea lăm
pii ir: cr curat precum și fap

tul că între 16 și 17% O2 lam
pa de benzină se stinge.

încercările de etalonare a 
lămpii „Sadu 3“ au condus la 
importanta concluzie că acest 
detector. întrebuințat la contro
lul metanului, să fie folos’t

Controlul metanului 
cu lampa S3 în subteran

Orice persoană care intră ir. 
posesia unei lămpi de siguran
ță .Sadu 3“ are datoria profe
sională și morală de a verifi
ca lampa înainte de a intra cu 
ea în subteran. Mai în Iii esîe 
necesară o cercetare generală 
a lămpii pentru a vedea dacă 
sticla , mantaua metalică de 
protecție a sitelor sau rezervo
rul dc benzină (9) nu sînt spar
te sau deteriorate. Urmează 
controlul asupra închiderii de 
siguranță prin rotirea rezervo
rului mantalei metalice, pre
cum și aprecierea vizuală a 
înălțimii flăcării normale cînd 
tubul limitator este coborît. Se 
continuă cu verificarea etan
șeității lămpii în zonele de 
îmbinare a sticlei cu rezervo
rul și sitele prin suflare de aer 
cu -gura, puternic, în aceste 
porțiuni. In acest caz flacăra 
normală trebuie să stea nemiș
cată : NU ARE VOTE SA FI
LEZE.

Controlul propriu-zis al me
tanului cu lampa „Sadu 3", es
te posibil atît în spații normal 
accesibile cit și în cele greu 
accesibile (fisuri și crăpături, 
cuiburi la tavan, pînze de gaz 
subțiri, în găuri și deasupra 
găurilor de pușcare. de probă 
sau sondă, spre spațiile surpate, 
ele.).

In cazul spațiilor normal ac
cesibile lampa poate fi folosi
tă cu sau fără sonda și pom
pa de mînă, iar în cazul celor 
greu accesibile controlul gazului 
este posibil numai cu folosirea 
acestora din urmă și cu regis
trul obturator (5) în poziția 
închis. In primul caz obturato
rul va fi deschis iar amestecul 
gazos (11) va pătrunde în lam
pă prin orificiile acestuia, pe 
la partea inferioară a sitelor. 
Circulînd în jos pe lingă pere
tele interior al sticlei, metanul 
va ajunge la nivelul aureolei 
unde va intra în procesul de 
ardere. Produsele acestei arderi 
(12) se vor evacua prin cen
trul lămpii — ix? la partea su
perioară a sitelor Și prin ori
ficiile (13) practicate în manta
ua de protecție — în atmosfe
ra înconjurătoare. In acest fel 
aureola flăcării vaporilor de 
benzină, datorită prezenței me
tanului, va crește în înălțime 
corespunzător cu conținutul de 
metan existent în atmosfere 
frontului de muncă cercetat. 
Prezența metanului este indi
cată în acest caz de e calotă 
conică albăstruie mai luminoa
să cu ceva decît cea a vapori
lor de benzină și aflată dea
supra acesteia vezi clișeele 
pentru 1—5% CH<). Același 
proces de circulație și indicare 
se va produce in cazul cînd 
vom folosi pompa de mînă 
și sonda. Se precizează că 
numărul de pompări este in 
funcție de lungimea sondei și

numai cu FLACĂRA MICȘO
RATĂ la 2 mm, iar măsurarea 
celorlalte două gaze (CO2 și 
O2) find posibilă numai cu 
FLACARA NORMALA CU 
ÎNĂLȚIMEA MAXIMA de 20 
mm. , 

a furtunului de legătură. 
In orice caz, pentru o sondă 
de 1 m lungime și cu un furtun 
de 0.5 m trebuie efectuate mi
nimum 5 pompări, astfel incit 
amestecul de gaze anterior 
existent la lampă să fie eli
minat și locul lui să tie luat 
in totalitate de noua p.obâ d® 
gaz.

Controlul metanului se face 
de la intrarea la locul de mun
că, ținînd lampa în poziția ver
ticală la înălțimea ochilor și 
din loc în loc se vor efectua 
măsurători pe verticală înce
pând de jos în sus. Controlul 
atît pe orizontală cît și pe ver
ticală se va executa cu mare 
atenție în sensul că lampa se 
va deplasa încet, evitîndu-s© 
balansarea și în mod deosebit 
lovirea ei. Reamintim că în a- 
cest caz la controlul pe direc
țiile orizontală și verticală, să 
nu se uite menținerea în pozi
ția DESCHIS a registrului ob
turator cu orificii (5).

Personalului care utilizează 
lampa de siguranță cu benzină 
îi este interzis:

să deschidă lampa ;
♦ așezarea la gura unui su

flător de metan ;
aprinderea lămpii intr-un 

loc cu metan :
atîrnarea lămpii la tavan ;

< lăsarea lămpii fără supra
veghere sau încredințarea ei 
persoanelor neautorizate ;

funcționarea sau folosirea 
lămpii cu flacără mai mare 
de 20 mm în timpul cînd nu-î 
utilizată la controlul metanu
lui :

4» stingerea lămpii in atmos
feră cu mblan ; aceasta este 
permisă intr-un loc unde este 
aer curat. în acest caz ieșirea 
din zona cu metan pentru stin
gerea lămpii se va face cu 
mare atenție (lampa va fi situ
ată spre vatră, nu va fi balan
sată, ne asigurăm că nu mai 
sîntem în zonă cu metan uitîn- 
du-nc la flacăra lămpii); în ca
zurile de forță maj ’ră, cînd n« 
există posibilitatea retfaâgpișîi 
rapide și se întrevăd pericole 
categorice (supraîncălzirea si
telor) lampa se va coborî foar
te. foarte încet spre vatra lu
crării și va fi înnăbușită cu o 
haină, eventual umez’tă.

*
Intr-unui din numerele vi

itoare vom prezenta alte aspec
te referitoare la acest detector 
de inctan și anume acelea le
gate de verificarea și întreți
nerea lămpii de siguranță c« 
benzină, pentru un control co
rect șj evitarea aprinderii me
tanului in subteran.

Ing. Dumitru IONESCU 
șef laborator S.C.S.M.

Ing. Ioan CRACIUNESCU 
Ing. Petru HER
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INVENTARUL
dilemă a ei ?o oglindă a gestiunii sau o

Vinovați fără vină

la
ne-

Pagini din operete. E- 
misiune de A. 1. Arbore.

Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — en
ciclopedie pentru copii.

Telejurnalul de seară.

Telccinemateca: „Um
berto D" cu : C. Bați iști, 
M. P. Casilio.

• „Socialism înseamnă evidență și control* • Inventarul — 
de verificare • O dilemă : plusul este minus sau minusul 

și vină fără... vinovați

instrument de cunoaștere, mijloc 
este plus ? •

Fotbal : Finlanda — Ro
mânia (Campionatul eu
ropean). Transmisiune 
directă de la Helsinki. 
In pauză : Tragerea 
PronocxprcG.

Telejurnalul de noapte.

PREVENIREA
INCENDIILOR

in industria de panificație
și morărit

Apărarea avutului obștesc în
credințat ca un mandat de ma
re răspundere — unităților so
cialiste de stat, se realizează. 
In principal, prin administrarea 
acestui avut potrivit regulilor 
cunoscute de gospodărire socia
listă. Respectarea cu strictețe 
n acestor legi de către condu
cerea unei unități și de fiecare 
dintre angajații ei, constituie 
condiția primordială a apărării 
ș» dezvoltării avuției obștești.

Printre aceste reguli, de o 
deosebită importanță este păș
ii area integrității bunurilor și 
evidența lor materială, prin 
buna conservare. manipulare, 
folosire, și inventariere a aces
tora.

Dînd expresie măsurilor 
cu privire la creșterea e- 
fieientei economice stabi
lite de Congresul al X-lea al 
partidului, precum și necesită
ții de a creea un cadru legal 
mai corespunzătar pentru gos
podărirea rațională a mijloace
lor materiale și bănești și pen
tru asigurarea unei discipline 
mai riguroase în administrarea 
bunurilor statului. Legea 5/1970 
atribuie activității de control 
— parte inseparabilă a muncii 
de conducere colectivă — pe 
lingă funcții preventive (de i- 
dentificare a deficiențelor, de 
întărire a disciplinei financiare 
și de tragere la răspundere a 
celor vinovați) și funcția de 
educare a cadrelor din econo
mie în spiritul respectării bu- 
eylui public.

In acest sens, legea prevede 
frr, sarcina cadrelor de conduce
re din unitățile socialiste de

stat, obligația de a asigura gos
podărirea economicoasă a mij
loacelor materiale și bănești și 
apărarea integrității avutului 
obștesc, printre altele, prin e- 
fectuarea cu regularitate a ope
rațiilor de inventariere periodi
că, in vederea constatării Ia fa
ța locului a existenței bunurilor.

Potrivit legii, inventarierea 
se efectuează de către organele 
de control financiar intern iar 
la organizațiile comerciale și 
la unități cu activitate comerci
ală de către revizorii de gesti
une. Instrument de cunoaștere 
(evidențiere) a situației gestio
nare și mijloc de verificare a 
integrității avutului unității, in
ventarul capătă astfel, impor
tante funcții preventive. Cu o 
condiție : să fie corect întocmit, 
cu simt de răspundere, de na
tură să oglindească fidel situa
ția eventualelor plusuri sau 
minusuri, să explice cauzele a- 
cestora pentru a se putea sta
bili eventualele răspunderi. Un 
inventar formal, superficial în
tocmit — ca să nu mai vorbim 
de cel intenționai incorect — 
se transformă din instrument de 
evidențiere și cunoaștere certă, 
neechivocă a diferențelor (în 
plus sau în minus), în instru
ment de acoperire a acestora, 
în pofida legii și în avantajul 
elementelor necinstite. Neefec
tuată la timp și corect, inven
tarierea gestiunii devine, astfel 
o operațiune nu numai inutilă 
ci chiar dăunătoare. Practica de 
urmărire penală oferă ..mostre" 
variate ale unor astfel de in
ventare care au înlesnit produ
cerea de infracțiuni și pagube

Marketing

CEASURILE
Una din caracteristicile marketingului de export este 

specializarea, realizată f:e ca o specializare în producerea 
anumitor mărfuri — presupunînd rcstrîngerea gamei sor
timentale, limitarea vânzărilor în anumite țări —, fie ca o 
specializare pe anumite piețe. Ca un fenomen economic 
caracteristic anumitor faze de dezvoltare industrială a 
statelor, specializarea se găsește intr-o strînsă legătură cu 
politica generală a întreprinderii, nereferindu-se nujnai la 
anumite aspecte tehnice, așa cum ar părea la prima vedere.

Activitatea fiind concentrată pe anumite piețe deter
minate, luarea deciziilor pe linie comercială este mai ușor1 
de realizat. Ținînd cont de progresul tehnic, de expansiunea 
exporturilor, există posibilități concrete de a plasa cu suc
ces mărfuri pe o anumită piață, chiar dacă aceasta se află 
la mii de kilometri de locul producției.

Practica internațională în acest domeniu dovedește 
că este la fel de greșit de a plasa ca exportator, mărfuri, 
simultan, pe prea multe piețe — riscurile cresc mult mai 
rapid, se risipesc resursele — ca și acea politică de a plasa 
exclusiv pe o anumită piață — ceea ce duce la inerție, 
reduce beneficiile, oferă posibilitatea concurenței de a rea
liza un avans.

Marketingul de export este considerat ca o politică de 
specializare in anumite produse in funcție de cererea aces
tora pe piețele de export.

in domeniul producției și exportului de ceasuri. Japonia 
concurează cu succes tradiționalele produse elvețiene. Nu
mai in anul 1969 producătorii niponi au realizat cu 3,7 mi
lioane mai multe ceasuri față de anul precedent, in timp 
ce creșterea producției elvețiene de ceasuri a fost pentru 
aceeași perioadă doar de 2,9 milioane bucăți. Pentru mo
ment, Elveția deține încă supremația mondială, realizînd în 
1969,’ 71 la sută din exportul mondial de ceasuri. Nu se 
știe însă pentru cit timp.

O specializare pe un anumit tip de-ceas, sau anumite 
tipuri de ceasuri, este înlocuită în prezent cu o perma
nentă preocupare de a realiza instrumente moderne de 
măsurare a timpului care să corespundă exigențelor actuale 
mereu în creștere ale piețelor de export.

In prezent, concurența celor doi mari producători este 
strânsă, amindoi ținind cont de acest imperativ al mar
ketingului de export.

însemnate avutului obștesc sau 
care nu le-au 
timp. Asemenea 
gative au mai 
late conducerilor 
cononiice, îndeosebi celor co
merciale. Ceea ce vrem să 
subliniem în articolul de față 
este un aspect particular, frec
vent înlîlnil : echivocitatea re
zultatului final al inventarierii 
ceea ce nu permite cunoașterea 
exactă a eventualelor diferențe 
în plus sau în minus. Implica
țiile acestui aspect sînt multi
ple și grave : reinventarieri,
suspendări din' funcție a unor 
cadre gestionare, prelungirea
duratei de închidere a magazi
nului, daune materiale, litigii 
de muncă, nemulțumiri ale con
sumatorilor etc. Și toate astea, 
deși problema inventarierii, 
mai ales în unitățile comerciale 
— a mai fost discutată, aștep- 
tîndu-și rezolvarea de ani de 
zile ! Explicația, așa cum se va 
vedea, poartă un singur nume ! 
lipsa de răspundere. Astfel, la 
l.C.R.M.-Petroșani, în gestiunea 
depozitului de fier lucrat con
dusă de Elisabeta Mihăilă. la 
inventarul din 9 septembrie 
1970 se constată un minus de 
56 498 lei și un plus de 15 348 
lei. ca apoi la numai o lună, 
minusul să fie de 115 515 lei iar 
plusul de 26 336 lei (revizor de 
gestiune Pâunescu Gheorghe) 
deși magazinul fusese închis 
pentru predare aproape jumă
tate din acea lună. Ulterior, șe 
mai modifică minusul cu 3 300 
lei.

La magazinul 29 al O.C.L. A- 
limentara Petrila gestionat de 
Maria Bădulescu, revizorul Ne- 
groiu Ioana a constatat, inițial, 
un minus de 5 435 lei ca. apoi, 
la numai o săptămînă — cu o- 
cazia predării gestiunii — să 
se constate un plus de 4 800 lei, 
ulterior un Vninus de 1221 lei 
și iar un plus de 1 128 lei.

O.C.L. Industrial ne furnizea
ză cazuri și mai semnificative. 
De pildă, în gestiunea magazi
nului nr. 16 Lonea condus de 
Minerva Vișan, lipsa de certi
tudine a rezultatelor in
ventarierii dăinuie de cîțiva 
ani. Astfel. în 1968. un 
minus inițial de 15 184 lei se 
reduce, la o nouă verificare, cu 
1048 lei. constatîndu-se erori 
de preturi. In 1969, în iunie, un 
plus de 46 804 lei constatat la 
inventar, scade la 37 442 lei în 
urma unui sondaj .constatîndu- 
se erori de 9 362 lei la 20 po
ziții (care au făcut obiectul a- 
cestui sondaj, din cele aproape 
4000 poziții). La un an, în 1970, 
minusul de 48 900 lei, consta
tat la inventar, scade la 37 408 
lei 
Iar

prevenit 
aspecte 
fost semna- 

uni lăți lor e-

în urma unui sondaj simi- 
celui de mai sus, ca apoi 

la o nouă verificare să rezulte 
atît un plus de 45 237 lei cît și 
un minus de 30 351 lei. Și pen
tru ca îndoiala să fie și mai 
mare, s-a susținut de către ges
tionară — susținere acceptată 
de către instanța de judecată 
— că în realitate minusul din

1970 nu este decit plusul din- 
1969. Cu atitea ciudate meta
morfoze și cu o astfel de mate
matică a perplexității — în ca
re plusul devine minus și mi
nusul, plus — inventarul, la 
rîndul lui, devine o dilemă (cînd 
nu este o șaradă) iar prejudi
ciul, o incertitudine. Urmarea i 
în cazul Vișan, unitatea a fost 
obligată să restituie angajatelor 
suma de 21 653 lei, imputată a- 
cestora : între timp magazinul 
a fost mult timp închis pentru 
sondaje, reinventariere, etc. ; 
gestionara și vânzătoarele, cer
cetate ca infractoare, suspenda
te din funcție și reintegrate, 
apoi : cheltuială de timp și bani 
ocazionată de proces, etc. Mai 
mult : dacă angajații respectivi 
au fost găsiți fără vină, iar a- 
ceasta a existat totuși — în ca
zul în care prejudiciul deși e- 
xistent nu a fost evidențiat — 
se pune întrebarea : cine sînt 
totuși vinovați ? Deocamdată 
ponoasele le suportă colectivi
tatea, organizația comercială 
respectivă. De unde toate aceste 
neajunsuri?

© Factorii de conducere ai 
unor unități nu au reușit să 
imprime personalului in subor
dine respectarea strictă a legii, 
ei înșiși nerespectînd-o alunei 
cind, in loc să dispună rein- 
ventaricrea recurg la sondaje 
neconcludente.

@ Unii revizori contabili sau 
de gestiune și unele comisii de 
inventariere, din lipsa simțu
lui de răspundere, a indolenței 
și superficialității, efectuează in
ventare formale, fără verificări 
faptice, comițind multe erori de 
calcul, inversări de prețuri și 
altele, iar uneori permit gestio
narului. din comoditate, să-și 
facă singur inventarul sau să-i 
încredințeze listele de inventar 
Pe care apoi acesta le falsifică.

© Nu se respectă planul de 
inventariere — mai ales la 
O.C.L.-Industrial Petroșani — 
in sensul că se întirzie efectua
rea lor mult peste termenele 
legale (in cazul Vișan. de mai 
sus, sau magazinul .Menaj" — 
Lupeni, după un an de zile). 
Din această cauză apar lipsuri 
mari (Ia magazinul „Menaj" — 
170 00(1 lei) și. prin urmare, sta
bilirea prejudiciului real este 
mult mai dificilă. In același 
timp, un inventar neefectuat la 
timp iși pierde valoarea pre
ventivă întrucât lipsa constata
tă poate fi depistată cînd aceas
ta este mult mai mică, neajun- 
gîndu-se la zeci și sute de mii 
Iei.

Este timpul ca problema in
ventarierii — ce își așteaptă, de 
ani, rezolvarea — să devină, 
din deziderat, o realitate și să 
se intre odată în logica lucru
rilor pentru a se lichida pentru 
totdeauna, dilema, paradoxul 
și incertitudinea in această pro
blemă.

David MANIU
Procuror șef al Procuraturii Lo

cale Petroșani
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PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Matineu muzical; 8,30 
La miorofon, melodia prefe
rată; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 La microfon, melodia 
preferată (continuare); 9,30 
Viața cărților; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Cîntece și jo
curi populare din județul Si
biu; 10,30 Vreau să știu; 11,00 
Buletin de știri; 11.05 Melodii 
din filme; 11,15 Consultație 
juridică; 11,30 Sub flamura 
partidului — cîntece; 12,00 
Cîntă Cristian Popescu; 12,10 
Recital de operă; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13.00 
Radiojurnal; 13,15 .Avanpre
mieră cotidiană: 13,27 Cîn- 
teoul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptămînii: 14.37 
Muzică populară; 15,00 Bule
tin de știri: 15,05 — 100 de 
legende românești; 15,30 Pa
gini. vocale și orchestrale din 
muzica de estradă; 16,00 Ra
diojurnal: 16,15 Cîntece și 
prelucrări corale; 16,30 Auto
graf muzical Temistocle Po
pa; 16,50 Publicitate: 17,00 
Antena tineretului: 17,30 Con
cert de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20.00 Ta
bleta de seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Inter
pret ai cîntecului popular! 
Maria Ciobanu: 20,55 Știința 
la zi; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,30 Recital Vladimir 
Horowitz: 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară: 22.55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24.00 
Buletin de știri: 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.
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sâtt
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Săptămîna nebunilor 
(23—26 septembrie): Republi
ca : Vagabondul, seriile T și 
II (23—26 septembrie): LO- 
NEA — 7 ........................
darmul se 
septembrie); Minerul : Și caii 
se împușcă, nu-i așa ? 7“ 
26 septembrie): BARBATENI : 
Mihai Viteazul, seriile I și II 
(24—26 septembrie); VUL
CAN : O floare și doi grădi
nari (23—26 septembrie); LU- 
PENI — Cultural: Secretul 
planetei maimuțelor (21—25 
septembrie): URIC ANI : Prin
tre colinele verzi (24—25 sep
tembrie).

Noiembrie : Jan- 
însoară (23—25

<23—

In industria panificației, com
plexitatea problemelor este de
terminată de un șir de verigi 
indisolubil legate de asigurarea 
fluxului tehnologic. Tncepînd cu 
aprovizionarea, funcționarea in
stalațiilor și utilajelor tehnolo
gice, pină la desfacerea produ
selor, această legătură neîntre
ruptă ridică numeroase proble
me specifice activității de pre
venire a incendiilor. De aici 
decurg numeroase îndatoriri 
pentru toți șefii de secții, de
pozite, șefi de schimburi, pen
tru toți cei ce poartă răspunde
rea unităților încredințate, prin
tre care obligația analizării, la 
fața locului, a măsurilor de 
pază contra incendiilor, de com
batere energică a nepăsării, de 
organizare a p.c.i., pe locurile 
de muncă, de organizarea con
trolului eficient, în stare să în
lăture încălcarea normelor p.c.i. 
sau producerea unor avarii ca
re, nedescoperite la timp, pot 
constitui surse de incendii.

Prima fază a fluxului tehno
logic o constituie depozitarea 
materiei prime. Ținind seama 
că pulberea de făină este ușor 
inflamabilă trebuie să existe în 
permanență aerisire și să se a- 
si.gure curățirea grătarelor iar 
deșeurile să se evacueze zilnic. 
Sacii de făină se așează în sti
ve avînd lățimea de 1.40 me
tri. iar înălțimea de maximum 
10 rânduri de saci, respectîndu- 
se distanța dintre stive de I m, 
asigurîndu-se totodată, culuare 
do circulație longitudinale .și 
transversale.

Toate utilajele trebuie să .<ie 
perfect etanșe și curățirea pra
fului să se facă o dată pe zi. 
In timpul fermentării. înainte 
și după divizare, se va supra
veghea evitarea surselor de foc 
de pe lingă boylerele de pre
gătire a apei tehnologice, sobele 
cu uși deschise sau focarele 
cuptoarelor, deoarece pânzele ca
re acoperă preparatele sau a- 
luaturile pot lua cu ușurință 
foc.

întrerupătoarele automate, ca
re deservesc utilajele pe toate 
fazele, trebuie să fie contro
late. încărcate cu ulei polar, 
pentru a se evita scurtcircui
tarea, iar releele termice uzate 
vor fj înlocuite. Tablourile de 
distribuție o energiei electrice 
trebuie să fie perfect etanșe, 
pentru a se evita pătrunderea 
pulberii de făină.

Coacerea este faza cea mai 
importantă a fluxului tehnolo
gic. Deoarece focul este între
ținut prin arderea gazelor sau 
a motorinei, conduse prin con
ducte pină la focar, cocătorii 
trebuie să fie instruiți pentru 
a supraveghea în permanență 
funcționarea corectă a cuptoa
relor.

Aprinderea focului implică o 
pregătire. Ventilația cuptoarelor 
se face prin deschiderea tufe- 
curilor sau a subelelor timp 
de 10—15 minute. Concomitent, 
se controlează robinetele insta
lațiilor de motorină, verificîn- 
du-se pentru a se descoperi e- 
ventualele scurgeri datorate 
lipsei de etanșeitate. Remedie
rea deficiențelor reclamă inter
venții imediate. Consecințele de
clanșării unui foc nu sînt greu 
previzibile, și, ca atare, este 
necesară educarea permanentă 
a muncitorilor în spiritul vi
gilenței și combaterii superfi
cialității.

Este necesar să se controleze 
calitatea motorinei, urmărindu- 
se să nu conțină reziduuri ce 
pot determina înfundarea injec- 
toarelor, întreruperile în circu

lația fluidului. Neobservate, a- 
cestc întreruperi pot duce la 
inundarea focarului și, în mo
mentul în care fluidul întîlneș- 
te cărămida incandescentă, se 
pot produce vapori explozibili. 
In asemenea cazuri, prima mă
sură este aceea de a se între
rupe, prin închiderea robine
telor, alimentarea cu combusti
bil, iar dacă acest lucru nu mai 
este posibil, în interior, dato
rită flăcării prea mari, se va 
recurge la ventilul exterior.

Un lucru de care trebuie să 
se țină seamă în permanență 
este controlul asupra conduc
tei de supraplin a rezervorul ui- 
tampon de motorină, care se 
poate înfunda. Fiind montat în 
sala focarelor, scurgerile lente, 
greu vizibile, se pot prelinge 
în focare, declanșând incendiul.

Șirul cauzelor care pot pro
duce incendii poate fi mare, 
dar modul de prevenire a a- 
cestora se adresează și perspi
cacității lucrătorilor, cunoaște-

MATERIAL 
PUBLICITAR

rii de către aceștia ax specifi
cului sectorului sau zonei de 
lucru.

Pe lingă regulile enumerate 
pină acum, este necesar să se 
ia măsuri de verificare a stă
rii coșurilor de evacuare a fu
mului, izolării acestora de tava
nele și părțile combustibile, ale 
acoperișurilor, evitarea scurge
rilor de motorină în cazul de
gradării garniturilor pompei 
sau robinetelor; de verificarea 
stării de funcționare a materia
lului de primă intervenție în 
caz de incendiu (stingătoare 
etc.), instruirii întregului per
sonal. respectarea sarcinilor cu 
regulile de prevenire a incen
diilor. specifice fiecărui loc de 
muncă. Respectîndu-se și apli- 
cîndu-se toate acestea în prac
tică, vor contribui din ce în 
ce mai bine în activitatea de 
prevenire a incendiilor.

Se interzice :
@ Folosirea in stare defectă 

a instalațiilor și aparatelor con
sumatoare de energie electrică 
de orice fel.

@ încărcarea întrerupătoare
lor și prizelor peste sarcina in
dicată.

© Suspendarea corpurilor de 
iluminat direct de conductori 
de alimentare.

® .Agățarea sau introducerea 
pe și în interiorul panourilor, ni
șelor, tablourilor electrice de dis
tribuție etc. a obiectelor și ma
terialelor de orice fel.

® Executarea de lucrări de 
întreținere și reparații ale in
stalațiilor electrice de către 
personalul necalificat.

© Executarea lucrărilor de 
sudură in locuri cu pericol de 
incendiu fără permis de foc și 
luarea tuturor măsurilor de pre
venire a incendiilor.

© Folosirea legăturilor pro
vizorii prin introducerea con
ductorilor electrici direct in pri
ză, fără stcchere sau cu prize 
defecte,

© Folosirea materialelor de 
intervenție la incendii in alte

scopuri decit pentru cele care 
sint destinate.

© Fumatul și folosirea focu
lui deschis, în locurile inter
zise și cu pericol de incendiu.

© Aprinderea focurilor cu 
benzină, petrol sau alte lichide 
combustibile.
• Lăsarea fără supraveghero 

a focului din sobe sau încăl
zirea lor excesivă.

© Lăsarea focului aprins in 
sobe după terminarea lucrului.
• Depozitarea cenușii în alte 

locuri decit cele potrivite aces
tui scop sau fără ca cenușa de
pozitată să fie stinsă în prea
labil.
• întrebuințarea radiatoare

lor și reșourilor in încăperi.
• Blocarea accesului și cir

culației in secții, ]a utilaje, la a- 
paralele electrice de comandă, 
la materialele și instalațiile 
pentru stingerea incendiilor. Nu 
se vor depozita materiale com
bustibile în casele scărilor, pe 
coridoare și în locuri cu cir
culație.

Șefi de secții, 
ateliere, depozite !

Dumneavoastră sinteți aceis 
care purtați întreaga responsa
bilitate pentru organizarea pa
zei contra incendiilor la locu
rile de muncă, in sectoarele pe 
care le conduceți. In acest sens 
aveți obligația legală de a lua 
toate măsurile care să ducă Ia 
înlăturarea cauzelor de incen
dii. fiind datori :
• să acționați perseverent 

pentru aplicarea și respectarea 
normelor de prevenire și stin
gere a incendiilor:

© salariații noi angajați vor 
fi instruiți. în vederea cunoaș
terii măsurilor obligatorii de 
prevenire a incendiilor, iar lu
nar să se reîmprospăteze in
structajul. semnînd pentru lua
rea la cunoștință a sarcinilor 
care le revin:

© să asigurați buna păstrare, 
întreținere și funcționarea ma
terialului de Stingere existent 
in dotare și să nu permiteți 
folosirea lui în alte scopuri;

® să organizați echipe de 
primă intervenție în caz de in
cendiu. la fiecare loc de mun
că. din rîndurile personalului 
dio subordine:

© să afișați sarcinile p.c.i, 
la fiecare loc de muncă și să 
le dezbateți periodic cu toți sa
lariații:

& să nu permiteți executa
rea de improvizații la siste
mele electrice de iluminat și 
forță:

© să nu permiteți executa
rea lucrărilor de sudură, decit 
cu respectarea strictă a norme
lor in vigoare, iar cînd se exe
cută asemenea lucrări în lo
curi cu pericol de incendiu, să 
solicitați permisul de lucru cu 
foc:

© la terminarea lucrului, ur
măriți ca ultimul schimb să nu 
părăsească secția înainte de a 
efectua : oprirea tuturor mași
nilor și utilajelor, curățirea lo
cului de muncă: deconectarea 
din prize a tuturor aparatelor 
electrice portabile racordate cu 
cabluri flexibile, întreruperea 
instalației electrice de forță și 
lumină de la tablou] principal 
al secției, stingerea focurilor din 
sobe.

Nerespectarea normelor de 
prevenire și stingere a incen
diilor stabilite prin instrucțiuni 
emise de minister, se sancțio
nează cu amendă de la 1 0(H) 
la 3 000 lei.

nominalizindu-se strict care a- 
nume utilajele le are în grije 
persoana in cauză.

O opinie asemănătoare des
pre rodnicia schimbului de 6 
ore avea și șeful de brigadă 
Gheorghe Lebădă, de Ia abata
jul frontal G 122,

colț pitoresc (lin Lupemul de azj

,.S-a realizat ciclul normal la 
front-. Oamenii au acționat 
mai repede, văd că mai bine ca 
in cele 8 ore de pină acum..."

Șeful sectorului 1, ing. Radu 
Tomescu ne-a spus: „Am întă
rit asistența tehnică, am îm
bunătățit aprovizionarea. Cind 
a venit brigada dimineața, a 
găsit material pentru 18 ore... 
Și normele de tehnica securită
ții pot fi mai bine respectate 
cind deții tot ce-ți trebuie".

De o lună promovat in func
ția, plină de răspundere, de Șef 
de brigadă, utecistul Gheorghe 
Chitic, de la abatajul frontal 
6 158, sectorul II, a ținut să ne 
sublinieze : „Partea mecanică 
să intervină tot ca acum, apro
vizionarea să dea dovadă per
manent de aceeași operativitate 
arătată in primul schimb de 6 
ore... Adică, e nevoie să se 
mențină în continuare aceeași 
cadență. Pină acum sînt rezul
tate care ne bucură mult 
sperăm că va merge și 
bine de acum înainte..."

Pătruică. Deocamdată schimbu
rile I și II s-au prezentat la 
timp și in proporție de 100 la 
sută. S-a preluat „ștafeta" mun
cii la 12 fix, din mers, fără o- 
prirea utilajelor Ia punctele de 
lucru. Pentru schimbul 1 n-a 
fost nici un caz de părăsire 
mai devreme a frontului, ba 
dimpotrivă la unii le era parcă 
peste mină să iese la ziuă, o- 
bișnuiți cum sint cu vechiul 
program. Avem asigurată asis
tența tehnică pe schimburi de 
la C.C.P. și din conducerea ex
ploatării...'.

Am fost puși la curent
faptul că, in ceea ce privește 
transportul oamenilor la mină, 
s-a prelungit programul de cir
culație a autobuzelor de la 12 
la 1 noaptea, pe ruta Paroșeni 
— Lupeni. Paroșeni — Vulcan. 
Modificarea s-a perfectat
conducerea I.G.C. Petroșani, în
suși inginerul șef al acestei în
treprinderi s-a deplasat la mi
nă in acest scop. N-ar fi rău 
să se poată rezolva... pe par
curs și devierea de pe traseu, 
la anumite ore, bineînțeles, a 
autobuzelor și introducerea lor 
in fața incintei exploatării, 
pentru a transporta muncitorii. 
Aceștia ar ciștiga un timp u- 
til, iar deplasările și așteptări
le in frig și ploaie ar fi astfel 
înlăturate.

cu

cu

Și
mai

LA ORA STABILITA Șl I 
PROPORȚIE DE SUTA 

LA SUTA’

IN

„Nu s-au iscat probleme deo
sebite cu privire la împărțirea 
efectivului pe schimburi la 
locurile de muncă, ne-a relatat 
inginerul șef al minei, Grigore

_______ = “Ovl jcAAlÂAete. =
SPION A3 ULUI 

INDUSTRIAL
(Urmare din nr. 6 806)

SPIONAJ
ȘI CONTRASPIONAJ 

INDUSTRIAL

De la schițarea pe planșetă 
a unui nou model de automo
bil și pină la prezentarea a- 
ccstuia in mod oficial — la 
un salon automobilistic inter
național—trec in medie 3—1 
ani. In tot acest timp mode
lul este secret și se iau mă
surile de securitate necesare. 
Este cu atît mai important 
pentru o firmă concurentă 
să afle cu citeva luni de zi
le înaintea deschiderii sa
lonului automobilistic citeva 
„puncte tari" și „puncte sla
be" ale noului model pentru 
a le folosi in interesul mo
delelor pe care ea însăși le 
va prezenta la același salon. 
„Punctele tari' vor fi copia
te. în măsura in care spiona
jul industrial va funcționa 
perfect, iar ..punctelor slabe" 
li se va găsi o rezolvare 
constructivă în propriul mo
del. In final, .noul" model 
al firmei va dispune de su

ficiente atuuri pentru a fi 
preferat de cumpărători mo
delului concurenței.

Dar iată un caz concret de 
împletire a spionajului indus
trial cu arma de care se te
me cel mai mult : contra-spi- 
onajul industrial.

Cu puțin timp înainte de 
deschiderea unuia din prin
cipalele saloane automobilis
tice internaționale, o binecu
noscută firmă constructoare 
constată că noul ci model a 
fost fotografiat in timpul u- 
nor verificări pe terenurile 
special amenajate in acest 
scop. Deși in general acestea 
sint foarte bine păzite, ast
fel incit nici un spion cu ex
periență nu și-ar pune viața 
în joc sărind gardul pe care 
este scris „Intrarea strict in
terzisă ! Nu răspundem de 
integritatea fizică a vizitato
rilor nepoftiți !', principala 
firmă concurentă a reușit să 
fotografieze prin mijloace 
numai de ea știute acest nou 
model. Nu era timp de pier
dut, așa incit un cerc res- 
trins al consiliului de condu
cere s-a hotărit să ia măsuri

urgente. „Singura soluție in 
acel caz era organizarea u- 
nei acțiuni de diversiune, in 
spiritul contraspionajului in
dustrial". In primul rind. s-a 
verificat, aflindu-se cu exac
titate ce firmă dispunea in 
acel moment de fotografia 
noului său model. In timpul 
nopții, a fost organizată o 
„spargere* la propria firmă. 
Această acțiune a fost regi
zată astfel incit să se vadă 
în mod clar scopul pentru 
care a fost „comisă" Dimi
neața la prima oră, firma 
convoacă o conferință de pre
să la care iau parte repre
zentanții principalelor coti
diene precum și ai unor zia
re de seară. In cursul acele
ași dimineți firma victimă a 
depus o plîngerc împotriva 
firmei concurente acuzînd-o 
de organizarea „spargerii* 
din cursul nopții. Ziarele de 
seară au publicat pe prima 
pagină relatări despre eveni
ment, strecurind printre rin
duri că -din surse bine in
formate* se consideră că fir
ma concurentă ar fi organi
zat spargerea pentru a foto
grafia noul model. întreaga 
înscenare a fost suficient de 
convingătoare pentru a des
curaja concurența să se folo
sească de fotografie. Din pă
cate, insă, în domeniul eco
nomic, contra-spionajul este 
de departe mai puțin eficient 
decit ..fratele său vitreg" — 
spionajul industrial.

(Va urma)
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Deschiderea celei de-a
26-a sesiuni a

Lucrările Consiliului Ministerial „LA NACION“
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Marți, 21 septembrie, la ora 15 
(ora locală) s-a deschis la Pa
latul Națiunilor Unite din New 
York a 26-a sesiune a Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. La sesiune parti
cipă reprezentanți ai 127 state 
membre, fiind prezenți peste 50 
de miniștri ai afacerilor exter
ne. miniștri, precum și alte per
sonalități politice mondiale. De
legația Republicii Socialiste Ro
mânia la sesiunea a 26-a a A- 
dunârii Generale este condusă 
de Corneliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe.

Ședința inaugurală a fost des
chisă de reprezentantul Norve
giei. Edward Hambro. președin
tele celei de-a 25-a sesiuni a 
Adunării Generale, care a ros
tit o scurtă cuvîntare.

După constituirea Comisiei 
de verificare a deplinelor pu
teri s-a trecut Ia alegerea pre
ședintelui sesiunii.

Ca președinte al actualei se
siuni a Adunării Generale a 
fost 
trul

In

a Adunării
ales Adam Malik, minis- 
de externe al Indoneziei, 
continuarea ședinței. Adu-

narea Generală a examinat ce
rerile de admitere de noi mem
bri in Organizația Națiunilor 
Unite. In acest sens, adunarea 
a fost sesizată de recomandări 
ale Consiliului 
precum și de 
zoluție ale unui grup de țări 
prin care se solicită primirea 
in O.N.U. a încă trei state — 
Bouthan. Bahrein și Qatar — 
țări care și-au cucerit recent 
independenta. In felul acesta 
începînd de astăzi O.N.U. nu
mără 130 de state membre.

Se prevede ca in zilele ur
mătoare ale acestei săptămîni. 
după alegerea vicepreședinților 
Adunării Generale și președin
ților de comisii și, implicit după 
constituirea Biroului Adunării 
Generale, să fie adoptată or
dinea de zi a sesiunii, în va
rianta sa difuzată marți la 
O.N.U. Aceasta numără 109 
puncte.

Dezbaterea generală urmează 
să înceapă luni, 27 septembrie, 
și va dura pînă la 13 octom
brie. Conform programului se
siunea urmează să se încheie 
pînă Ia 21 decembrie.

comune DIN TARILE
de Securitate, 

proiecte de re-

BRUXELLES 21 (Agerpres). 
— In prima zi a lucrărilor sale, 
luni, reuniunea Consiliului Mi
nisterial al Pieței comune a dez
bătut un raport al Comisiei 
C.E.E. cu privire la actuala cri
ză monetară a lumii capita
liste.

După cum informează agen
țiile de presă, miniștrii de ex
terne au aprobat fără nici o 
modificare sau completare po
ziția „celor șase" față de mă
surile protection iste americane, 
poziție adoptată cu o săptămî- 
nă în urmă de miniștrii econo
miei și finanțelor. In ce pri
vește problemele comerciale in
teroccidentale, miniștrii de ex
terne au subliniat că supra
taxa de 10 la sută impusă de 
S.U.A. importurilor lor este con
trară prevederilor G.A.T.T. (A- 
cordul general pentru tarife și 
comerț) și că aplicarea ei a- 
fectează schimburile internațio
nale și aduce serioase prejudi-

Lucrările
Conferinței

COPENHAGA 21 (Agerpres). 
— In Danemarca au început 
marți alegeri parlamentare an
ticipate. Peste 3 300 000 de ale
gători danezi vor alege pe cei 
175 membri al noului Folkting 
(parlament). In prezent coaliția 
guvernamentală tripartită deți
ne în parlament 98 din cele 
175 de mandate.

Paralel cu alegerile din pe
ninsulă, și în Groenlanda, de
partament al Danemarcei, ale
gătorii au votat marți, pe cînd 
în insulele Feroe, scrutinul se 
va desfășura la 5 octombrie. 
Groenlanda și Arhipelagul Fe
roe vor desemna fiecare cite 
doi deputați pentru parlamen
tul din Copenhaga.

In același timp cu alegerile 
legislative .este organizat un re
ferendum care va trebui să con-

firme hotărârea parlamentului 
de a reduce majoratul electoral 
de la 21 la 20 de ani. Rezul
tatul acestui referendum va fi 
cunoscut în noaptea de marți 
spre miercuri.

La actualele alegeri participă 
857 de candidați reprezentând 
10 partide politice.

Partidul Comunist din Dane
marca a prezentat candidați în 
91 de centre electorale. Progra
mul electoral ai P.C. din Da
nemarca declară că aderarea 
țării la C.E.E. va pune în pri
mejdie suveranitatea națională 
a țârii și va accentua depen
dența țârii de N.A.T.O. In do
meniul politicii interne, candi- 
dații Partidului comunist se 
pronunță pentru lichidarea șo
majului și îmbunătățirea situa
ției materiale a oamenilor 
muncii.

generale 
a Agenției 

internaționale
pentru energia

atomică

si al dezvoltării
9

GENEVA 21 (Agerpres). — 
Consiliul comerțului și al dez
voltării al UNCTAD a adoptat 
luni, în ciuda opoziției țărilor 
industriale occidentale, o re
zoluție recomandînd o deplină 
participare a țărilor în curs de 
dezvoltare la acțiunile privind 
reforma sistemului monetar oc
cidental. Rezoluția a fost adop
tată cu 30 de voturi contra 16.

Reprezentanții țărilor în curs 
de dezvoltare au obținut prin 
această rezoluție angajarea de 
consultări cu directorul general 
al Fondului Monetar Internați
onal pentru ca „interesele țări
lor în curs de dezvoltare să fie

luate în considerație" pe par
cursul evoluției ulterioare a si
tuației sistemului monetar inter- 
occidental. De asemenea, secre
tarului general al UNCTAD i 
s-a cerut ca, împreună cu alte 
organisme financiare internați
onale, să efectueze studii pri
vind repercusiunile situației 
monetare occidentale actuale a- 
supra comerțului și economiei 
țărilor în curs de dezvoltare.

Consiliul a hotărit să înscrie 
pe ordinea de zi a celei de-a 
treia conferințe UNCTAD, care 
va avea loc în aprilie—mai la 
Santiago de Chile, problemele 
ridicate în rezoluția adoptată.

Reuniunea
CAIRO 21 (Agerpres). — Co

mitetul însărcinat cu punerea 
în aplicare a constituției Fe
derației Republicilor Arabe a 
avut marți prima reuniune la 
Cairo, relatează agenția M.E.N. 
Din acest comitet fac parte

Hussein El Shafei, vicepi-ședin- 
te al Republicii Arabe a Egip
tului, Mahmoud Ayoubi, vice
președinte al Republicii Siria 
și Abdel Salam Jalloud, mem
bru al Consiliului Revoluției din 
Libia, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

VIENA 21. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite : In capitala Austri
ei s-a deschis, marți după-a- 
miază, cea de-a 15-a sesiu
ne a Conferinței generale a 
Agenției internaționale pen
tru energia Atomică. Peste 
80 de delegații ale țărilor 
membre, precum și reprezen
tanți ai unor organizații in
ternaționale de specialitate 
iau parte la lucrările actua
lei reuniuni.

Republica Socialistă Româ
nia, membră fondatoare a A- 
genției internaționale pentru 
energia atomică, participă la 
această sesiune cu o delegație 
condusă de prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nuclea
ră.

In prima ședință a fost a- 
doptată ordinea de zi a sesiu
nii, care include probleme 
din cele mai importante, re
zultate din preocupările sta
telor membre în domeniul a- 
plicăriî energiei atomice în 
scopuri pașnice. Reuniunea 
va permite, de asemenea, o 
largă dezbatere a raportului 
anual al consiliului guverna
torilor. organul executiv al 
Agenției internaționale pen
tru energia atomică.

In același timp, pe ordinea 
de zi sînt înscrise probleme 
privind alegerea a 7 noi 
membri în Consiliul guverna
torilor, bugetul pe anul 1972, 
finanțarea proiectelor de e- 
nergetică nucleară în țările 
în curs de dezvoltare, rela
țiile agenției cu organizațiile 
interguvernamentale.

Lucrările actualei sesiuni 
se vor desfășura pînă la 30 
septembrie.

cii intereselor țărilor în curs 
de dezvoltare. Pentru moment, 
„cei șase" nu intenționează să 
întreprindă măsuri de represa
lii împotriva Statelor Unite. 
Dar, dacă Washingtonul nu va 
renunța în cel mai scurt timp 
posibil la suprataxă, care afec
tează 87 la sută din expor
turile Pieței comune în S.U.A., 
provocîndu-i pierderi pe anul 
în curs evaluate la două mili
arde dolari, țările C.E.E. nu vor 
ezita să treacă la contramăsuri. 
In timpul dezbaterilor asupra 
acestui capitol al măsurilor 
protecționiste, Rolf Dahrendorf, 
membru al Comisiei C.E.E.. în
sărcinat cu problemele comer
țului exterior, a avertizat. Con
siliul Ministerial că Statele U- 
nite intenționează să instituie, 
începînd de la 15 octombrie, 
contingentarea importurilor la 
textile. Măsura va fi aplicată 
în cazul în care o delegație mi
nisterială americană va eșua 
să-i „convingă" pe japoneză și 
pe alți exportatori de textile 
în S.U.A. de a-și diminua în 
mod „voluntar" vînzănile pe 
piața americană a acestor pro
duse.

Lucrările Consiliului ministe
rial s-au încheiat marți cu o 
reuniune consacrată pregătirii 
celei de-a 10-a conferințe' mi
nisteriale consacrate tratative
lor de aderare a Angliei la 
Piața comună.

SANTIAGO DE CHILE 2). 
— Corespondentul Agerpres. 
Eugen Pop, transmite : Presa 
chiliană acordă largi spații săr
bătorii naționale a poporului 
chilian, eveniment de seamă în 
istoria țării. Sub titlu] „Țara 
respiră aerul justiției, demni
tății și progresului", ziarul „La 
Nacion" evocă momentele ero
ice a'.e luptei pentru indepen
dența politică (1810), și face o 
paralelă cu etapa actuală din 
istoria chiliană în care efortul 
amplu, eficient, pentru cuceri
rea și apărarea independenței 
economice se impune prin forța 
creatoare cu 
guvernul dau 
suveranității 
ideca dominantă a 
țiunilor consacrate 
datei 
festat ca națiune independentă. 
..înaintașii ne-au dat indepen
dența politică, scrie „La Na
cion", dar nu au putut să ne 
asigure o deplină autonomie e- 
conomică, deoarece evenimente 
ulterioare ne-au legat de ca
pitalul străin, care s-a folosit 
de ambițiile oligarhiei noastre 
pentru a jefui materiile noas
tre prime și pentru a ne su
pune politicii sale internațio-

care poporul și 
dimensiuni noi 
naționale. Este 

tuturor ac- 
aniversării 

la care Chile s-a mani

® Postul de radio Alger a- 
nunță că, marți, la 12 kilome
tri de localitatea Biskra, a de
raiat un tren de pasageri și 
mărfuri, care se îndrepta spre 
Tougourt. In urma accidentului 
22 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 76 au fost ră
nite.

Autoritățile algeriene au or
donat deschiderea unei anchete 
pentru a determina exact cau
zele catastrofei.

Șapte persoane, dintre ca
re un copil, și-au pierdut viața 
în urma inundațiilor provocate 
de ploile torențiale care au că
zut luni în provinciile spaniole 
Barcelona și Gerone.

Căile de comunicații Barce
lona — Gerone și Barcelona — 
Valence au fost întrerupte luni 
seara. Traficul feroviar a fost, 
de asemenea, sistat pe mai mul
te porțiuni în cele două pro
vincii.

@ Un avion militar de ti
pul „Startfighter", aparținînd 
forțelor aeriene olandeze, s-a 
prăbușit luni dimineața în a- 
propiere de localitatea Texel 
din nordul țării. Pilotul a reu
șit să se salveze cu parașuta.

@ La Bari și-a închis por
țile cel de-al 35-lea Tîrg inter
național „Fiera del Levante". 
La ediția din acest an, au luat 
pante 80 de țări de pe toate 
continentele, precum și nume
roase firme italiene.

România, participantă con
stantă la Tîrg, a expus, prin 
intermediul societății mixte ro- 
mâno-italiene „Vitama" o se
rie de mașini și instalații, pre
cum și electromotoare de dife
rite tipuri.

® In capitala Marii Britanii 
s-a deschis luni seara cea de-a 
doua conferință mondială pri
vind tutunul și efectele sale 
asupra sănătății, la care parti
cipă 400 de 
țări. Scopul 
tei reuniuni 
un schimb
ultimelor descoperiri privind e- 
fectele nocive ale tutunului, a- 
supra căilor de combatere ale a- 
cestora și asupra modului de 
convingere a publicului să re
nunțe la fumat.

delegați din 22 de 
principal al aces- 
este de a se face 
de opinii asupra
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® La Varșovia au luat sfîr
șit tratativele economice polo- 
no-austriece, anunță agenția 
PAP. Cu acest prilej, a fost 
semnat un protocol care regle
mentează schimburile economi
ce dintre cele două țări pe ri
nul 1972. Protocolul prevede 
lărgirea în continuare a proce
sului de liberalizare a expor
turilor poloneze în Austria și 
mărirea unor contingente de 
mărfuri poloneze. Totodată, păr
țile au hotărit să devanseze cu 
trei luni introducerea în rela
țiile comerciale reciproce a de
contului nevalutar.

® Președinții Mexicului și 
Hondurasului, Luis Echeverria 
și Ramon Ernesto Cruz, s-au în- 
tîlnit recent pe teritoriul me
xican pentru a examina o se
rie de proiecte de colaborare 
economică elaborate în comun 
de cele două țări. Printre al
tele. cei doi șefi de stat au 
discutat proiectul de construire 
în Honduras, cu participare 
mexicană, a unui complex me
talurgic și a unui combinat de 
celuloză.

® Un acord de colaborare 
pe termen lung între Socie
tatea de radiotelcviziune din 
Italia și Comitetul polonez pen
tru radio și televiziune a fost 
semnat la Veneția, anunță a- 
genția PAP.

9 In portul iugoslav Rijeka 
a ancorat o escadră de nave 
militare aparținînd flotei Mă
rii Negre a Uniunii Sovietice. 
Escadra, menționează agenția 
Taniug, va face în portul amin
tit o vizită neoficială de cinci 
zile.

® La Berlin a fost semnat 
protocolul cu privire la schim
bul de mărfuri dintre R.D. Ger
mană și R.P. Mongolă pentru 
anul 1972, informează agenția 
ADN.

® Agenția ADN informează 
că Ulrich Muller, director se
natorial, însărcinat de Senatul 
Berlinului occidental să poarte 
convorbiri cu Gunter Kohrt, se
cretar de stat, reprezentant al 
guvernului R. D. Germane, a 
contramandat întâlnirea pe care 
urma să o aibă cu acesta la 
22 septembrie a. c., conform 
înțelegerii stabilite anterior.

DISPUTA
Disputele economice și monetare interoccidentale con

tinuă să preocupe cercurile observatorilor. In ultimele zile, 
presa a acordat atenție negocierilor japono-americanc, des
fășurate recent la Washington 
acestora.

și, mai ales, rezultatelor •

Sub titlul „Criza de încre
dere", ziarul „Le Monde” face 
o analiză a contenciosului ja- 
pono-american, relovînd, între 
altele, că „perspectivele co
operării economice și politice 
dintre S.U.A. și Japonia în 
urma reînnoirii tratatului de 
securitate și a retrocedării 
Okinawei sînt compromise de 
măsurile economice întreprin
se de președintele Nixon". 
„Relațiile dintre cele două 
țări, scrie ziarul, nu au fost 
niciodată atît de proaste de

la sfirșitul războiului. Pagu
bele cauzate economiei ni
pone de măsurile tarifare și 
monetare sînt grave. Supra
taxa asupra importurilor 
provenind din Japonia și ce
rerile persistente dc reeva
luare a yenului riscă să pună 
în pericol toată politica de 
expansiune japonezii, mai a- 
les dacă ținem cont că 30 
la sută din comerțul țării se 
face cu Statele Unite". Refe
rind u-se la rezultatele celor 
două zile de negocieri pur-

Eliberarea de sub această do
minație este sensul major al 
transformărilor revoluționare 
inițiate și înfăptuite de guver
nul unității populare pe toate 
planurile relațiilor sociale și 
politice..., așa cum, în 1810, Chile 
nu mai încăpea în cadrul strimt 
al colonialismului — scrie „El 
Siglo" — acum, în 1971, nu mai 
putem suporta înstrăinarea bo
gățiilor noastre, privilegiile de 
clasă și subdezvoltare. De a- 
ceea poporul a hotărit în 1970 
să cucerească cea de-a doua 
independență a sa, să facă un 
nou salt în istorie, pentru a 
merge înainte, pentru a-și făuri 
o viață demnă și liberă. Acum, 
ca și înainte, înfruntăm ac
țiunea forțelor conservatoare, 
presiunea imperialismului străin. 
Am redobîndit cuprul și bo
gățiile noastre de bază, am pus 
băncile în slujba țării, și am 
preluat principalele surse ale 
producției noastre naționale din 
mâinile unei minorități și pre
dăm pământul celor ce-1 mun
cesc. Mersul înainte a] națiu
nii este condus de guvernul 
popular a cărui m’siune este 
de a făuri cea de-a doua inde
pendență a noastră, care se 
bucură dc ce) mai larg sprijin 
de masă. Victoria și existența 
acestui guvern sînt rodul unui 
lung proces pe care poporul 
nostru l-a parcurs etapă cu e- 
tapă. și care este legat de tra
dițiile sale, de ceea ce este e- 
sențial în istoria noastră.

SOCIALISTE
BUDAPESTA 21 (Ager

pres). — Anual, în R.P. Un
gară se folosesc 26—28 mi
lioane tone de cărbune. Pen
tru extragerea unei aseme
nea cantități a fost inițiat un 
ampli 
re 
in funcțiune. In acest 
în anul 1970, au fost cheltu
ite 480 de milioane de fo- 
rinți. Pentru anul în curs 
sint alocate alte 550 milioa
ne. Sumele respective sînt 
folosite ’ pentru achiziționarea 
de utilaje din import, care, 
alături de utilajele produse 
in țară, vor contribui la mo
dernizarea minelor din R. P. 
Ungară.

'u proces de moderniza
și reutilare a minelor 

scop.

★

BELGRAD 21 (Agerpres). 
— O uzină de laminate din 
aluminiu este în curs de con
strucție pe platforma indus
trială a Combinatului de la 
Sevoino. După intrarea în 
funcțiune a primei linii teh
nologice. uzina va produce 
35(100 tone de laminate a- 
nual. capacitatea ei urmînd 
să crească în următorii ani 
pînă la 80—100 000 de tone. 
Combinatul de la Sevoino va 
intra astfel in rîndul celor

mai mari unități 
de acest gen din

★

economice 
Iugoslavia

(Agerpres).MOSCOVA 21
— Pentru dez.voltarea indus
triei hîrtiei și celulozei in u- 
nitățile specializate din insu
la Sahalin au fost alocate 79 
milioane de ruble Recon
strucția unităților existente 
va permite o creștere a pro
ducției de 17 la sută. Sahali- 
nul este cel mai mare pro
ducător de hirtie, celuloză și 
carton din Extremul Orient 
sovietic. Producția fabricilor 
de aici este exportată in Ja
ponia, in țările din Asia d? 
sud-est și în Europa.

★

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
— Pe litoralul Mării Baltice 
vor începe în curînd lucră
rile de construcție a unei noi 
centrale electrice, cu o pu
tere de 600 000 KW. Nou] o 
biectiv va fi echipat în în
tregime cu instalații produse 
în tară. Intrarea în funcțiu
ne a centralei va contribui Ia 
echilibrarea substanțială 
balanței energetice a R. 
Polone.

I
„Maestral** construit Ia l’rzno, 

ițea plajei și a plantațiilor de
IUGOSLAVIA: In fol 

Adriaticei, de unde poal

TORINO 21 (prin telefon de 
la trimisul Agerpres, I. Goga). 
Campionatele europene de vo
lei, unul din „capetele de afiș" 
ale sezonului sportiv de toam
nă. se deschid mîine in șase 
orașe italiene (Torino, Milano, 
Bergamo, Ancona, Modena, I- 
mola) cu întrecerile competiției 
masculine, care reunește selec
ționatele a 22 de țări. Reparti
zate în 6 grupe, formațiile par
ticipante își vor disputa, pînă 
sîmbătă, șansa de calificare în 
turneul final al celor mai bune 
șase, turneu ce se va desfă
șura începînd de luni, 27 sep
tembrie, la Milano.

Echipa României, avînd în 
componența sa pe „veteranii" 
Gabriel Udrișteanu, Wiliam

Schreiber, 
lături de foarte tinerii Mircea 
Codoi, Laurențiu Dumănoiu și 
Cristian loan, va evolua în 
grupa a 5-a de la Torino, îm
preună cu reprezentativele Ita
liei, Finlandei și Greciei. Teo
retic, șansele echipei riOastre 
converg spre calificare și ocu
parea unui loc bun în turneul 
final. Dar, pentru 
primului obiectiv, 
români vor trebui 
chiar în primul joc (programat 
mîine seară) echipa țării gazdă 
care va aborda acest meci cu 
mari ambiții și cu o galerie de 
peste 10 000 de „tifosi", majo
ritatea lor în mod special ex
ceptați de la plata biletului de 
intrare, pentru a susține „Squa- 
dra Azzurra". Un duel la fel de 
aprig se anunță și în grupa de 
la Milano, unde se înfruntă 
primele două clasate la ultima 
ediție a campionatelor mon
diale : R. D. Germană și Bul
garia. In celelalte grupe, deca
lajul valoric dintre favoriți și 
outsider) este prea evident, ast
fel că formații puternice cum 
sînt cele ale U.R.S.S., Poloniei, 
Cehoslovaciei, Ungariei au prac
tic calificarea asigurată.

realizarea 
voleibaliștii 
să învingă

se

Campionatul feminin demarea
ză cu o zi mai lîrziu în patru o- 
rașe : Guriria, Reggio Emilia și 
Forli, reunind 18 aspirante la 
titlul continental. Echipa Româ
niei va juca la Reggio Emilia 
(care va fi și orașul turneului fi
nal), alături de formațiile R.D. 
Germane și Iugoslaviei. Ca și 
băieții, voleibalistele noastre vor 
fi supuse încă din start unei 
încercări destul de dificile — 
întâlnirea cu echipa R. D. Ger
mane. Dar jucătoarele noastre, 
care țintesc calificarea pentru 
Olimpiadă, posedă mai multe 
atuuri pentru a ieși învingă
toare din meciul de vineri 
seara.

Inaugurate în anul 1948, cam
pionatele europene de volei se 
află la cea de-a 8-a ediție. In 
palmaresul învingătorilor figu
rează și echipa masculină a 
României, care a cucerit titlul 
european la București, în anvil 
1963, după ce fusese 
pioană în 1955. 
prima oară gazdă 
petiții, oferă un 
cu săli de sport
în cele 9 orașe unde 
elita voleiului european.

vieecam- 
Italia, pentru 
a acestei com- 
cadru inedit, 
bine echipate 

va evolua

tate la Washington de miniș
trii de externe ai S.U.A. și 
Japoniei, „Le Monde" apre
ciază că „părțile s-au men
ținut pe pozițiile cunoscute, 
iar comunicatul comun se 
mulțumește numai să enu
mere pozițiile lor".

Atât dorința americană de 
a impune o reevaluare „ma
joră" a yenului, cît și cea

Din presa străină
rnmrrm/mnrnrrmnnrnm.

japoneză ca S.U.A. să renun
țe la suprataxă au rămas 
doar „simple cereri pioase". 
„De o parte și de alia se re
fuză să se vorbească de o 
ruptură. Se poale aprecia, 
însă, că încrederea în rela
țiile dintre cei doi parteneri 
a dispărut" — scrie în în
cheiere „Le Monde".

Pentru influentul cotidian 
american „International He
rald Tribune", „tratativele la 
nivel ministerial dintre S.U.A. 
și Japonia au dat naștere la 
dispute dîrze și s-au înche
iat fără ca cele două guver
ne să poată atenua divergen
țele lor comerciale și mone
tare". „Conferința de la Wa
shington — scrie în acest- 
ziar cunoscutul comentator 
Tad Szulc — a demonstrat 
că niciodată de la cel de-al 
doilea război mondial japo
nezii și americanii nu au 
fost atît de divizați ca acum". 
După ce trece în revistă 
contenciosul nipono-amerîcan, 
ziarul conchide J „Mai grav 
este faptul că dificultățile 
provin dintr-o creștere a sus
piciunilor nu numai din par
tea Japoniei, ci și din partea 
întregii lumi, că Administra
ția Nixon este puțin intere-

sată in revenirea la princi
piile comerțului liber, în ciu
da reafirmării retorice a a- 
cestor principii de către pre
ședinte".

In sfârșit „Figaro" nu ex
clude chiar posibilitatea u- 
nor acțiuni de represalii din 
partea japoneză ca urmare a 
dezacordurilor existente între 
cele două părți. In sprijinul 
acestei afirmații ziarul aduce 
declarația ministrului de ex
terne japonez, Fukuda, care 
a spus între altele: „Toate 
țările industrializate pot fi 
împinse să adopte măsuri dc 
represalii împotriva S.U.A., 
care ar avea grave efecte 
economice și politice dacă su
prataxa de 10 la sută nu va 
fi suprimată rapid. Supra
taxa nu este numai o pro
blemă a Japoniei, ci a în
tregii economii mondiale".
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