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In dimineața zilei de luhi, 
pu .nbrie a. c.. ne-am depl. 

la E. M. Livezeni in dorința 
a afla " 
modul in 
neres de 
încheie și cel de-a! treilea 
mestru al anului în curs.

Prin amabilitatea inginerului 
șef, Miron Rebedea, am Iest 
puși la curent cu faptul că pla
nul fizic lunar al unității mi
niere respective este, deja, rea
lizat și chiar depășit cu 30 de 
metri. Pînă la finele lui sep
tembrie se ■ preconizează ca 
sporul de metraj să crească 
pînă la 60 de metri. Harnicele 
brigăzi conduse de Augustin 
Demeter și Dumitru Gliga, lu- 
crînd în fronturile galeriilor cu 
profil dublu de deschidere a 
stratclor de cărbune de la o-

sat 
de 

citevu noutăți legale de 
care colectivul mi- 
ăci se pregătește să 

tri-

rizonVurile 475, respectiv 575, 
se află — prin rezultatele ob
ținute in muncă — ia fru.itea 
întrecerii, cu proporții de în
deplinire a sarcinilor de p'.an 
de 112, respectiv 106 la sută. 
Ortacii celor două brigăzi și-au 
pus în gînd, să raporteze ia 
sfirșitul lunii cîte 70 metri li
niari de avansare a fiecărui 
front. Care brigadă va realiza, 
totuși, mai mult ? E o între
bare pe care dirza și palpi-, 
tanta întrecere dintre ele o ri
dică la acest final rodnic de tri
mestru.

Un rezultat bun înregistrează 
și brigada lui Dionisic Bartha 
la orizontul 300 al puțului au
xiliar Livezeni, unde a reali
zat planul în proporție de 120 
la sută in cadrul lucrărilor 
speciale legate de inși > area 
sterilului.

Ministcrul Industriei Meta
lurgice a realizat, cu șapte 
zile mai devreme, volumul 
producției globale planificat 
pe cele trei trimestre ale a- 
cestui an. Atingerea acestui 
indicator înainte de termen 
va permite ca pînă la finele 
lunii septembrie să se reali
zeze peste prevederi o pro
ducție in valoare de aproape 
700 milioane lei, economia

BREVIAR
țării primind astfel în plus 
circa 92 000 tone fonta, 68 000 
tone oțel, 50 000 tone lami
nate finite pline, 4 000 tone 
plumb, 3 000 tone zinc, 1700 
tone aluminiu, precum și alte 
produse.

Cei mai adînc orizont...
La aceeași mină, o brigadă 

înființată nu de mult a cobo- 
rît la cota cea mai de jos a 
lucrărilor miniere actuale, 
necontenită extindere. E 
de colectivul condus de mine
rul Iiaralanibie Negrea, ajutat 
de șefii de schimb Vasile Bum- 
bar și Constantin Lupu, care e- 
xecută galeria de legătură din
tre puțul principal și cel au
xiliar, la orizontul cel mai a-

dînc, 211. După prima lună de 
lucru împreună, dovedind în
țelegere fructuoasă între oa
menii săi și o neașteptat de ra
pidă omogenizare, colectivul în 
cauză și-a realizat planul in 
proporție de 110 la sută, cu o 
înaintare zilnică 
condițiile destul 
transportului pe 
a sterilului.

de 3 metri. în 
de dificile a'.e 
puț. cu chibla.

Pentru aerajui primelor

...ale minei Livezeni. brigada 
minerului Ion Mare efectuează 
săparea și betonarea suitoru
lui de la stația de aeraj a pu- 

nr. 2. obiectivul respectiv

urmînd să fie terminat în cursul 
lunii viitoare. E una din lucră
rile prin care se va realiza ae 

primelor abataje

★
In zona podgorică Dealul 

Mare, lucrătorii de la I.A.S. 
și membrii C.A.P. au înce
put culesul viilor și campa
nia de vinificație. In această 
toamnă, urmează să fie recol
tați strugurii de pe mai bine 
de 10 000 ha, lucrare care ur
mează să fie terminată în mai 
puțin de 20 de zile.

★
Specialiștii întreprinderii 

de echipament metalic pen
tru binale din Oradea, în co
operare cu Uzina construc
toare de autoturisme din Pi
tești, lucrează de mai multă 
vreme la asimilarea mai mul
tor tipuri de mecanisme și 
subansamble necesare auto
turismului „Dacia-1 300”.

In aceste zile, la I.E.M.B. 
Oradea, s-au încheiat pregă
tirile pentru fabricația unui 

măr de 65 de astfel de pro-

Analiza unor cauze ale nerea- 
lizării, in ultima perioadă de 
timp, a sarcinilor de producție 
la E. M. Uricani o vom începe 
printr-o comentare succintă a 
principalilor indicatori de efi
ciență a activității.

Dacă în primele 6 luni ale 
anului curent, producția marfă 
a exploatării a fost realizată, 
în general, în mod ritmic, în iu
lie—august, in schimb, s-a con-. 
semnat o scădere bruscă a pla
fonului indicatorului respectiv 
pînă la o medie de 96,85 la 
sulă. Producția brută prezintă 
e oarecare nivelare în reali
zările celor trei sectoare ale 
minei, proporțiile de îndepli
nire pe 8 luni fiind cuprinse 
intre 96 și 97 la sută. De men
ționat că in luna trecută pro
porțiile de realizare a produc
ției brute înregistrează cote a- 
iarmant de scăzute ; 77 la sută 
(sectorul I), 79 la sută (secto
rul II) și 84 la sută (sectorul 
III).

Productivitatea muncii pe ex
ploatare a fost onorată doar in 
iunie, în rest indicatorul s-a 
situat sub nivelul planificat, 
scăderea cea mai accentuată 
consemnindu-^ let în luna tre
cută, cînd proporția de înde
plinire a fost de numai 76 la 
sută. In abataje — acolo unde 
se știe că se hotărăște soarta 
producției — deși randamentul 
marchează o creștere sensibilă 
față de perioada similară din 
anul precedent (de la 4,420 la 
4,938 tone pe post), totuși in
dicatorul nu se plasează la ni
velul sarcinilor actuale, al exi
gențelor care se pun azi în fața 
colectivului. Nu putem trece cu 
vederea, însă, un element me
ritoriu : raportându-ne la inter
valele ianuarie—august din anii 
1970 și 1971, -productivitatea 
muncii la frontale, deci în ca
drul capacităților cu pondere 
însemnată în producția minei, 
a înregistrat un spor de aproa
pe 1 tonă/post 1 Dar realizarea 
numai in proporție de 93,9 la 
sută a indicatorului în cauză 
pe exploatare, in perioada a- 
nalizată, aruncă un con de 
umbră asupra acestui frumos 
salt.

Un aspect neplăcut îl consti
tuie și faptul că pregătirea li
niei de front viitoare suferă 
întârzieri: la lucrările.în cauză 
se raportează, după cele 8 luni 
trecute, o proporție de execu
ție de numai 93,5 la sută.

,a prime concluzii putem 
trage ; Datortiă fluctuației ri
dicate (in perioada scursă de la 
începutul acestui an au plecat 

de oameni mai mult de- 
mtervalul respectiv din 
!). a neîncadrării la ni

velul treptei a Il-a la care sint 
tarifate lucrările miniere și a 
nerespectării formației-tip, se 
creează un decalaj nefiresc în
tre nivelul de îndeplinire a nor
melor — rămas in urmă — și 
plafonul de salarizare (cîștigul 
mediu al muncitorilor în căr
bune s-a... onorat în proporție 
de 102 la sută). Or. un dezide
rat esențial al noului sistem de 
salarizare rezidă în trebuința 
corelării cit mai strinse a ni
velului de salarizare cu rezul
tatele individuale în muncă ale 
"•alariaților. Un deziderat care 
trebuie respectat .'

Ar fi timpul ca stadiile ac
tuale de îndeplinire a indicato
rilor de eficiență să pună se
rios pe gînduri pe toți facto
rii care răspund de bunul mers 
al activității minei, să-i deter
mine să acționeze de urgență, 
cu toată convingerea și cu toate 
forțele pentru redresarea situa
ției necorespunzătoare din mo
mentul de față.

Se ridică, cu prioritate, pro
blema : ce trebuie făcut în sco
pul readucerii la normal a ac
tivității de ex’tracție și de va
lorificare a produsului adus la 
ziuă din adîncurile minei U- 
ricani ?

Mai întâi, să vedem ce ne 
declară, în acest sens o serie 
de cadre cu responsabilități dc 
la exploatarea respectivă.

Ing. Dumitru Penciu, 
sectorului de investiții:
întâmpinat greutăți datorită e- 
manațiilor puternice de metan 
la puțul vest și la planul în
clinat nr. 4. In ultima vreme, 
s-au reașezat efectivele secto
rului și s-au reorganizat brigă
zile. La axul colector nr. 7. o- 
rizontui 500, a fost introdus, 
de curînd, un cărucior de per
forat BU-1. S-au luat măsuri 
de urmărire și de respectare 
întocmai a solicitărilor legate de 
comenzile de materiale pentru 
o aprovizionare corectă a bri
găzilor din subteran. Ce trebuie 
făcut ? Să transpunem toate 
măsurile în viață, să ne stră
duim pentru aceasta. Urmărirea 
atentă a funcționării utilajelor 
din dotare pentru folosirea la 
capacitate a acestora se impune 
îndeosebi. S-au creat premise 
pentru realizarea planului fi
zic și valoric în trimestrul IV 
la investiții...".

Ing. Ioan Sabău, șeful secto
rului I : „Am avut necazuri cu 
terminareii abatajelor frontale, 
panoul 1—2, blocul II nord, cu 
presiunile excesive manifestate 
în galeriile aferente acestor fron-

CITIȚI
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cu 300
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1970 !
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DEZBATERE CRITICE
orientate spre

Pe
marginea 
lucrărilor
plenarei

Consiliului
municipal 

al 
sindicatelor

La clubul sindicatelor 
din Petrila

SÎNT JUSTIFICATE
SPERANȚELE

Desfășurată in contextul dez
baterilor programului de educa
ție comunistă elaborat de con
ducerea superioară de partid, 
recenta plenară a Consiliului 
municipal al sindicatelor și-a 
înscris pe ordinea de zi o exi
gentă analiză a preocupărilor 
dovedite de organele și organi
zațiile de sindicat din Valea Ji
ului, a sarcinilor ce stau în fața 
acestora, în domeniul activității 
politico-ideologice și cultural-e
ducative de masă pentru a con
tribui nemijlocit la formarea o- 
mului nou, cu o înaltă conști
ință socialistă.

Renunțîndu-se din capul locu
lui la practica de a se insista 
mai mult asupra realizărilor ob
ținute în activitatea de sindicat 
— realizări de necontestat, de 
altfel — atît informarea cît și 
dezbaterile s-au axat cu pre
ponderență asupra neajunsuri
lor ce persistă pe linia educării 
în spirit marxist-leninist a oa
menilor muncii. Căci, așa cum 
s-a desprins din informare, ac
țiunile întreprinse pînă în pre
zent nu au epuizat nici pe de
parte amploarea și varietatea 
măsurilor ce trebuie luate în 
domeniul muncii politice și i- 
deologice. Dimpotrivă, în acti
vitatea consiliului municipal, a

Inceput de toamnă. Ne o- 
prim la clubul sindicatelor 
din Petrila. In holurile mici 
— o susținută „activitate de 
club.* Mai mulți tineri stau 
pe gînduri în fața tablelor 
de șah, alții joacă remi, bi
liard, table. Holul mare găz
duiește exponate referitoare 
la dezvoltarea orașului și a 
exploatării miniere.

Ne îndreptăm pașii spre 
bibliotecă, unde facem cu
noștință cu bibliotecara Flo- 
rica Băgăian. Aflăm că bi
blioteca dispune de 14 690 
volume (aproximativ 8 000 de 
titluri), are 485 cititori și 
că pînă acum s-au citit 5 762 
cărți. Sînt și două bibliote
ci volante din care cea ca- 
re-și dovedește mai mult efi
ciența e cea de la căminul 
tineretului.

— Deoarece nu sinteți un 
simplu distribuitor de cărți, 
ci un factor ideologic-cul
tural, ne puteți cita niște 
acțiuni de propagare a căr
ții ?

— „Din istoricul orașului 
Buzău1’, Nicolae Bălcescu, 
om politic, gînditor și revo
luționar român*.

— De ce, din istoricul Bu
zăului ?

— Pentru că ne-am ‘ pro
pus — ne spune bibliotecara 
— să facem o monografie 
verbală a orașelor României 
socialiste. In propagarea căr
ții este folosită și stația de 
amplificare și listele de căr
ți noi pe care le afișăm în 
diferite puncte din întreprin
deri și din oraș.

Considerăm că aceste lis
te de cărți nu spun totul. 
De foarte multe ori nici co
perta nu este definitorie. Se 
poate aplica cu succes meto
da microprezentărilor, meto
dă care a dat și dă rezultate.

Studiind planul de muncă 
al bibliotecii constatăm că

I. MIRCEA

(Continuare in pag. a 3-a)

I. MUSTAȚĂ

din secția de strunim. -i

eficientă
comitetelor sindicatelor 
xistat numeroase lipsuri, mani
festate prin formalismul care a 
îmbrăcat unele acțiuni, prin 
lipsa de continuitate, a altora 
prin organizarea unor acțiuni 
pătrunse de un neavenit spirit 
de festivism, fără aderență la 
marele public, fără eficiență. In 
unele compartimente, îndeosebi 
cele tehnico-administrativc, s-au 
manifestat evidente 
automulțumire, de 
sau nepăsare față 
mers al producției, 
dicarea conștiinței 
lariat pentru a 
rativele actualei etape a desă
vârșirii construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

In acest an — s-a arătat in 
informarea biroului executiv, de 
către tovarășul Gavrilă David, 
președintele consiliului munici
pal al sindicatelor, — la unită
țile economice și pe șantierele 
de construcții s-au pierdut, da
torită abaterilor de la discipli
na muncii, peste 71 000 om/zile 
lucrătoare. Adâncind această i- 
dee, analiza a scos în evidență, 
de exemplu, că la minele Lonea

tendințe de 
birocratism 
de bunul 
față de ri- 

fiecărui sa- 
înțelege impe-

(Continuare in pag. a 3-a)

PLANUL DE MASURI
al organizației județene Hunedoara a P.C.R. privind îmbunătățirea

activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii

Text prescurtat

ce revin organelor și organizațiilor 
pentru înfăptuirea programului ela-

Dezbătînd sarcinile 
de partid în lumina și . . . _
borat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicațiilor cuprinse 
in expunerea la consfătuirea de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologic — se spune in preambulul planului 
de măsuri —. plenara Comitetului județean de partid sta
bilește următoarele măsuri :

Cu privire la conținutul 
și desîășurarea activității 

ideologice
Organele și organizațiile de 

partid, de masă și obștești, in
stituțiile de cultură, știință și 
învățământ, își vor desfășura 
întreaga activitate pe baza ho- 
lăririlur Congresului al X-lca 
al P.C.R., a plenarelor C.C. al 
P.C.R., a cuvîntărilur tovară
șului Nicolae Ceaușescu. având 
drept obiectiv central cunoaș
terea, popularizarea și aplicarea 
politicii generale a partidului.

întregul conținut al activită
ții ideologice va fi subordonat 
mobilizării 
cii la 
piară a 
ducțic,

oamenilor 
îndeplinirea 
sarcinilor de 
formării conștiin-

mun- 
exem- 

pro-

ței socialiste a acestora, creării 
unei puternice opinii de masă 
împotriva manifestărilor de in
dolență, superficialitate,' indis
ciplina, parazitism și căpătuia
lă, combaterii tendințelor de 
încălcare a legilor și regulilor 
de conviețuire socială, a con
cepțiilor înapoiate ale unor sa- 
lariați privind obligațiile și răs
punderile ce decurg din princi
piile echității sociale. Propagan
da, munca politică și cultural- 
educativă vor milita ferm — 
se subliniază în planul de mă
suri — pentru ridicarea nive
lului combativității revoluțio
nare a organelor și organizații-

lor de partid, de masă și ob
ștești. pentru statornicirea u- 
nui puternic spirit partinic in 
organismele de stat și institu
țiile cultural-educative, ridica
rea nivelului de pregătire poli- 
tico-idcologică al membrilor de 
partid, al celorlalți oameni ai 
muncii, pentru creșterea rolului 
reprezentanților muncitorilor și 
țăranilor cooperatori în orga
nele de conducere, pregătirea 
tineretului pentru muncă și 
viață. Va fi axată, de asemenea. 
Pe explicarea politicii consec
vent științifice și internaționa
liste a partidului, cultivarea 
demnității naționale, a senti
mentelor de respect față de 
trecutul glorios de luptă al po
porului, de mîndrie și stimă 
pentru înfăptuirile obținute în 
anii construcției socialiste și 
pentru ’perspectivele luminoase 
ale socialismului și comunis
mului în țara noastră.

Comitetul județean de partid, 
birou] și secretariatul său vor 
acorda o atenție deosebită creș
terii rolului de conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid în toate domeniile de 
activitate, întăririi răspunderii 
și exigenței lor în organizarea 
și desfășurarea muncii da edu
care marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a celorlalți ea- 
meni ai muncii. In acest scop, 
comitetele de partid mumcipa-

le, orășenești, comunale, din 
întreprinderi, instituții, din u- 
nitățile socialiste din agricul
tură. organizațiile de bază a ie 
partidului vor fi orientate^ și 
sprijinite în organizarea, "pre
gătirea și desfășurarea adună
rilor generale ale organizații
lor de bază, a plenarelor de 
comitet, astfel îneît acestea să 
pună în dezbatere cele mai im
portante probleme pe care la 
ridică viața la fiecare Hc de 
muncă.

Lunar, membrii comitetelor 
județean, municipale, orășenești 
și, comunale de partid, depută
ții M.A.N. și ai consiliilor popu
lare, cadrele de bază din eco-= 
nomie și aparatul de stat, con
ducerile organizațiilor de masă 
și obștești vor face expuneri 
și vor organiza întîlniri c« 
membrii de partid și ceilalți 
oameni ai muncii. Cu acest 
prilej, vor dezbate și vor ajuta 
la rezolvarea probiemeler ece- 
nomice și social-cuiturale alt 
întreprinderilor și iocalitățilur, 
ale colectivelor de muncă d!« 
secții, ateliere șl echipa. 
informa oamenii muncii 
conținutul»- hotărârilor d< 
partid și dc stat qJ po!ik*o!i 
interne și extern* a partidului 
și vor da răapuasari i« îuta*» 
bărilc puse de part’clpantJ.

(Continuare in pag. a 3-a)



2 Steag ui roșu miercuri 2» septembrie îmi

CADRAN ECONOMIC • CADRAN ECONOMIC • CADRAN ECONOMIC
•  -- - - ' —_______________ ; : : ■-    — ■ . 

PENTRU UN CONTROL

CIT MAI EXIGENT
în fluxul tehnologic de preparare

In epoca actuală, accentua
rea caierului de masă <;I 
produ'.t:»’. consumului ■ i- 
A ră calității producției o func
ție complexă: tehnică, ev.ru-
• • . ș se < - on-
diții funcția controlului ealită- 
ț'- produselor crește conside
ri'-', îndeplinind atît rolul ac
tiv de îmbunătățire a calității,

ș menirea de a împiedica 
produselor nc corespun

zătoare.
Pentru rt.. urarea, la nivelul

• ■ ge '■ a func
ție controlului, pe parcursul 
fcuxului tehnologic, și asupra 
produsului finit, este necesa
ră și folosirea metodelor de 
control moderne, fundamenta
ta științific pe statistica mate
matică și pe calculul proba
bil, tații or.

In anul 
aporținînd 
C.T.C. din cadru! Centralei căr
bunelui Petroșani, in baza ce
lei învățate la cursurile de 
perfecționare tehnică, au efec
tuat și sint în curs de,a efec- 
1ua studii cu privire la con
tinuu îmbunătățire a calității 
producției. Cercetările între
prinse au demonstrat clar că 
mai există o serie de lipsuri 

activitatea preparatorilor și 
a laboratoarelor iar. prin con
du/ iile ce s-au desprins pînă 
in momentul de față, se impune 
iuarea unor măsuri imediate și 
î» perspectivă pentru a imbu- 
■ătăti atît procesele tehnolo
gice cit și mijloacele de con
trol a calității producției.

Faptul că cerințele și exigen
țele siderurgiștilor din Hune- 

Călan — singurii be
ai sorturilor de căr
eia! i 0—50 mm pen- 
și 0—10 mm pentru 

sînt generate de 
mereu creseînde.

curent. lucrători 
compartimentului

doar a și 
nefîciari 
buni spe 
Iru cocs 
semicocs 
necesitățile 
de îmbunătățire a calității me
talului a determinat elabora
rea studiului tratîr.d conside- 
rațiuni și perspective referi
toare la recepția calitativă și 
la asigurarea reglajului și a

constanței în prepararea căr
bunilor speciali pentru cocs și 
semi cocs.

In primul rînd, s-a realizat 
j paralelă între modul de re
cepție calitativă a cărbunelui 
special 0—50 mm pentru cocs 
Ia preparația Lupeni și 0—10 
mm pentru semicocs la prepa- 
rațiile Coroești și Petrila. La 
Lupeni. recepția fiecărui lot de 
produse se face pe baza cenu
șilor executate prin ardere, lu
cru posibil în urma convenției 
încheiate între C.C.P. și C.F.R., 
legate de staționarea vagoanelor 
ce! puțin 6 ore după încărcare. 
La preparaț ii le Petrila și Co
roești recepția se execută pe 
baza unor analize densimetrice 
de determinare rapidă a calită- 
ții, dar aceasta numai din lu
na martie a.c. Faptul că. pen
tru preparațiile Petrila și Coro
ești nu există posibilitatea sta
ționării vagoanelor în vederea 
determinării indicelui calita
tiv (cenușa prin ardere) a de
terminat ca. în cursul anului 
1970 și în trimestrul 1 1971, să 
se expedieze 721 de loturi ne
corespunzătoare calitativ side- 
rurgiștilor din Călan, deși ce
nușa medie lunară și trimes
trială a fost respectată.

Incepînd din luna martie 
a.c.. de cînd se face recepția 
calitativă a loturilor pe baza 
analizelor densimetrice, nu s-a 
mai expediat. însă, nici un lot 
de produs necorespunzător.

Pe de altă parte, s-a între
prins o analiză aprofundată a 
controlului pe fluxul tehnolo
gic la preparațiile Lupeni și 
Coroești, determin îndu-se. cu 
ajutorul statisticii matematice, 
parametrii de reglaj ai apa
ratelor de spălare, obținînd re
zultate care confirmă superio
ritatea metodelor folosite Ia 
controlul fluxului tehnologic 
la preparația Lupeni (cenuși cu 
apariții! _Cendre x* cu o frec
vență de 40 în 40 minute), 
fată de cele utilizate la pre
parația Coroești (probe densi- 
metrice cu o frecvență din 4 
în 4 ore).

AȘTEPTAREA BUȘTENILOR

ce

Cercetările efectuate 
monstrat că aparatele 
lare de la preparația 
au un reglaj bun, dar 
nu este sub control, deci nu 
satisface, pe cînd la prepara
ția Coroești nici reglajul și nici 
precizia aparatelor nu sînt 
corespunzătoare. Drept urmare, 
la Lupeni producția destinată 
respălăriî din cauza depășirii 
cenușii este încă mare, iar la 
Coroești s-a căzut pe panta 
supercalității, ceea ce aduce 
prejudicii calitative celorlalte 
sorturi de cărbuni spălați la 
preparația în cauză. In con
cluzie. cu actualele mijloace și 
metodologii de control nu se 
poate menține o constanță și 
un reglaj bun în funcționarea 
aparatelor de spălare și 
parare a cărbunelui sp 
pentru cocs și semicocs, 
punîndu-se luarea unor măsuri 
ca :

9 Creșterea frecvenței luă
rii și prelucrării, atît a pro
belor din fluxul tehnologic cu 
aparatul .Cendre x", cit și a 
probelor densimetrice ;
• Acordarea unei atenții 

mai mari executării probelor 
densimetrice. 
mai reale :

0 Urgentarea ineheierii con
tractului de colaborare intre 
C.C.P. și Institutul de fizică a- 
tomică din București în vede
rea dotării preparațiilor cu a- 
parate automate de colectat și 
prelucrat probe pe bază de 
izotopi radioactivi și care exe
cută probe din minut în mi
nut. In R. F. G. un asemenea 
aparat pe parcursul a 3 ani de 
funcționare a dai oscilații ca
litative de numai + 0,3 punc
te procentuale. Reiese din o- 
portunitatea trecerii la măsu
ri practice de îmbunătățire a- 
tît a tehnologiei cît și a mij
loacelor de control a calității 
cărbunelui în Valea Jiului.

de spă- 
Lupeni 
precizia

Ing. loan SABAU 
șef serviciu C.T.C. 
din cadru] C.C.P.

Drumețul sau turistul ce-.și 
îndreaptă pașii spre cabana 
Șurianu] eslc ir.rintat de prive
liștile de neuitat ce i le oferă 
la tot pasul natura darnică in 
frumuseți. în această zonă mon
tană. Cum urci însă pe serpen
tina din Valea Aușeiului — ne 
eerie corespondentul nostru vo
luntar, loan Ciur — întâlnești 
In cale și unele lucruri ce-ți 
strică buna dispoziție. îți pro
duc amărăciune și revoltă. Cu 
rnai mulți ani în urmă, o vije
liei puternică a doborit 'a pă- 
mînt zeci și zeci de copaci (mo
lid) falnici.

Trecerea vremii și-a lăsat 
adine amprenta pe trunchiuri-

con-

le arborilor smulși din rădăcini 
și neurniți din loc pentru va
lorificare. -Cil mai au de aș
teptat acești bușteni vaîproși 
de rășinoase ?" întreabă cores
pondentul. Acum, după
struirea drumului auto fores
tier pe Valea Aușeiului — cu o 
prelungire chiar de cîțiva kilo
metri mai sus de cabana vână
torilor cu același nume — nu 
mai există nici un moți»’, nici 
o piedică ca materialul lemnos 
respectiv' să mai continue să 
zacă în pădure pradă degradâ- 

. rii. Acum, buștenii, pot fi cobo- 
rîți destul de ușor din pădure 
căci de drum îi mai desparte 
o distanță doar de cca. 100 m.

Trebuie întreprinsă însă, o ac
țiune la fața locului pentru 
rostogolirea lemnului la 'ale, 
trasul ]a rampă, încărcarea 
și transportarea lui la gaterul 
din Lonea în vederea valorifi
cării.

Ne raliem acestor păreri și 
sugestii izvorile din spirit de 
grijă față de bunurile între
gului popor, invitînd conduce
rea U.E.L. Petroșani să ia act 
de ele și să acționeze în conse
cință. Materialul lemnos des
pre care e vorba să 
de la degradare, dat 
tul economic !

ție salvat 
în circuî-

I. bAlan

(Urmare din pag. 1)

luri. Se luci-ează intens la pre
gătirile din blocul III. în stra
iele 17—18, pentru asigurarea 
liniei de front viitoare14.

Ing. Cristian Dinescu. șeful 
sectorului II : .Linie de front 
există. Nu s-a făcut. însă, do
tarea cu echipament metalic a 
abatajului frontal nr. 22, stra
tul 18. am fost nevoiți să-l por
nim în lemn. Ducem lipsă de 
personal tehnic de control și 
supraveghere. S-a realizat in
versarea fluxului de transport 
în cadrul sectorului, prin care 
s-a realizat concentrarea dori
tă Urmează rodajul în acest 
sens și sperăm că vom realiza 
ritmic sarcinile de plan care ne 
revin".

Ing. Vasile Matei, șeful sec
torului III : „Asistența tehnică 
e bună, am maiștri exceptio
nal i... Linie de front avem. Ac
tivitatea colectivului s-a resim
țit din lipsa artificierilor, nu 
se pot executa operațiile de puș- 
care după eșalonările din grafi
cul stabilit La nivel de exploa
tare. s-a manifestat interes pen
tru asigurarea sectorului cu ca- 
tfre în direcția aceasta: după 
cile știu în februarie au ter
mina'. ’ ursul de artificieri 14-16 
oameni, dar aceștia, cum obțin 
carnetul, ișj iau zborul... Nu-i 
mai puțin adevărat că stăm 
cam rău cu soluționarea proble
melor sociale. Mina e în dez- 
v-oltare, dar de construit s-a 
construi, puțin. Creșterea de 
olan e însemnată și numai pe 
baza sporirii productivității 
muncii n-o vom putea rezolva. 
Văd remedierea aprovizionării 
cu rele necesare a punctelor 
de lucru din subteran prin da
rea în folosință a puțului cu 
schip nr. 3. pentru ca puțul 
nr, 4 să fie destinat exclusiv 
alimentării cu material și trans
portului de personal. După rit
mul de lucru din prezent al 
•constructorului — T.C.M.M. —

nici în trimestrul II al anu
lui viitor cred că nu va fi ga
ta... Axând în vedere că sec
torul III are drumurile de ac

ar trebui 
aprovizio- 
zilele ne- 
decit s-a 

prezent. Se 
rectorul VI transport să 

mai bine, iar

ces cele mai grele, 
ca o bună parte a 
nării să se facă în 
lucrătoare mai mult 
realizat pină in 
cere ca 
ne deservească 
noi, toți cei din conducerea sec
torului, să ne preocupăm să 
plasăm oameni necesari la des
cărcare. Revin la aspectul fluc
tuației. Din cauze de ordin so
cial, nu putem stabiliza oame-

telor de susținere TH, de în
treținere mai bună a utilaje
lor pentru a nu se crea chel
tuieli suplimentare privind re
parațiile acestora (numai în au
gust s-au depășit în acest sens 
prevederile cu 57 000 lei, iar 
în iulie costul a fost aproape 
dublu față de cel planificat — 
n. n.)“.

De activitatea sectorului de 
transport, de aportul acestuia 
la aprovizionarea normală a 
fronturilor de lucru din subte
ran, depinde, pe alocuri, în 
mare măsură ritmul extracției. 
Iată ce am aflat de la maistrul

UN DEZIDERAT MAJOR AL B.A.T.

PRECIZIE $1 PEINCTIIAEIIAIE

tantă pentru lucrătorii din ca
drul celor două servicii de a- 
provizionare (materiale și pie
se) din cadrul B.A.T.-uluj din 
C.C.P., atît pentru faptul că 
ca a marcat intrarea în noul 
cincinal, cit și pentru aceea că 
activitatea de aprovizionare s-a 
desfășurat în condițiile aplică
rii noilor acte normative ela
borate de conducerea de 
partid și de stat și a noilor 
dispoziții ale Centralei cărbu
nelui Petroșani, privind îmbu
nătățirea muncii de asigurare 

materialelor necesare desfă- 
îrării procesului de producție. 
Am sublinia, în mod deose

bit, realitatea că în procesul de 
aprovizionare tehnico-materială 
se realizează, prin noile regle
mentări. o deplasare importan
tă a centrului de greutate că
tre centralele industriale și în
treprinderile economice, adică 
acolo unde se stabilesc, se con
cretizează și se realizează, de 
fapt, relațiile economice din
tre furnizori și beneficiari cu 
privire la livrarea materiilor 
prime, materialelor și utilajelor

Ințelegînd sarcinile dc mare 
răspundere care îi revin în a- 
ceastă privință, comitetul de 
direcție al Bazei de aprovizio
nare și transport a acordat o 
atenție deosebită asigurării h- 
nei aprovizionări corespunză
toare pe anul 1971.

Lucrătorii din cadrul servi
ciilor de aprovizionare au reu
șit, în mare măsură, să satis
facă cerințele unităților centra
lei. volumul total a) achiziții
lor in primele 8 luni din anul 
in curs fiind de 334 269 mii lei.

Cu toate eforturile depuse de 
colectivul nostru, s-au întimpi- 
nat linele greutăți în activita
tea de aprovizionare, datorate 
în special, următoarelor cauze i 

nivelului insuficient acor
dat de coordonatorii de balan
țe la : traverse înguste 
ciaie, uleiuri și unsori 
tente, furtun de înaltă 
ne. scule aȘchietoare, 
de metale dure, laminate ne
feroase, motoare electrice, oțel 
exagonal găurit de 22 mm. țevi 

•dc instalații și țevi de con
strucții, lanț 0 14 mm pentru 
transportoare TR-2, unele pie
se auto etc. ;

reușit să obțină acceptul furni
zorilor pentru reducerile co
respunzătoare din contractele 
încheiate ;

UTILIZAREA TERMOME
TRIE LA PROSPECTAREA 

ZĂCĂMINTELOR 
MINERALE

In U.R.S.S. a fost aprobată 
o metodă de determinare a 
prezenței unui corp de mine
reu după fluxurile termice 
ce parvin din adîncurile pă- 
mîntului.

Tn procesul forajului de 
prospecțiune, în sondă, se co
boară un termometru special. 
Indicațiile sale, transformate 
în semnale electrice, parvin 
prin cablu la suprafață. In 
funcție de rezultatul acestor 
măsurători se ia decizia de a 
continua, sau nu, forajul. 
Noua metodă permite rele
varea cu cheltuieli mai mici 
a rezervelor de minereu de 
fier.

★
Geofizicieni din Moscova au 

propus o aparatură capabilă 
să înregistreze pe o rază- de 
80 m filoanele de cuarț care 
însoțesc în mod obișnuit pe 
cele de aur. In trecut, pen
tru realizarea acestui obiec
tiv era nevoie de lucrări te- 
rasiere costisitoare.

APARATURĂ PENTRU 
A N A LI ZA MIN ER ALELO R

La Academia minieră și 
metalurgică din Cracovia a 
fost realizat un aparat ori
ginal pentru analiza materi
ilor prime minerale, care se

sprijinim mai activ organizația 
de partid în crearea unui pu
ternic curent de opinie pentru 
combaterea eficientă a tendin
țelor unora de a simula boala, 
de a nu-și face așa cum tre
buie datoria zilnică...".

Intr-adevăr, pentru a ..împin
ge căruța din loc', cum foarte 
plastic s-a exprimat ultimul in
terlocutor. se impune o rodnică 
muncă politico-o rganizatoricâ, 
de ridicare a conștiinței oame
nilor, pentru ca fiecare să se 
simtă profund dator să dea (ot 
ce are mai bun, să pună umă
rul cu convingere pentru ca

și spe- 
consis- 
presiu- 
plăcuțe

• folosesc la pregătirea forme
lor de turnare. Această apa
ratură poate fi, de aseme
nea. folosită și în industria 
sticlei și cea a materialelor 
de construcție.

De dimensiuni reduse, ea 
poate executa cu rapiditate 
cîteva măsurători fundamen-

NOUTĂȚI 
TEHNICO-

ȘTIINȚIFICE
tale — separă nisipul de par
ticulele de mîl, cu ajutorul 
unui complex de minisite și 
stabilește granulația și con
ținutul de carbonați. întrea
ga instalație, împreună cu us- 
cătorul electric al probelor, 
este alimentată cu curent e- 
lectric de la acumulatorul au
tomobilului.

împărțiri, înmulțiri cu înmul- 
țitor constant, extrageri de 
rădăcini pătrate, ridicări Ia 
puteri și alte operații mate
matice. Pentru o mai como
dă conducere a operațiunilor 
de calcul, _Tskra-12" are două 
memorii : una operativă, ne
cesara doar în procesele de 
rezolvare a’ problemelor: a 
doua servește la acumularea 
rezultatelor. Uzina va realiza 
în acest an 8 000 de calcula
toare.

După „Iskra-12'’ urmează 
..Tskra-12 M*. Ea se. deose
bește de predecesoarea sa 
printr-un diapazon îmbunătă
țit al operațiunilor efectuate 
și printr-un gabarit mai re
dus. Prima tranșă de mașini 
,Iskra 12 M“ a fost deja 
livrată beneficiarilor.

TEHNOLOGIE DE PURIFI
CARE A APELOR 

INDUSTRIALE

AJUTOARE ELECTRONICE 
PENTRU CONTABILI

Uzina „Sciotmaș" din Kursk 
'a realizat un nou calculator 
electronic „Iskra-12", comod, 
compact și simplu în exploa
tare și Un bun ajutor în di
ferite operații de calcul.

Cu ajutorul calculatorului 
„Iskra-12!‘ se pot efectua a- 
dunări, scăderi, înmulțiri și

Doi ingineri maghiari sint 
autori ai unui procedeu de 
purificare a apelor industria
le care se distinge de cele 
folosite în prezent prin aceea 
că oxigenul necesar descom
punerii substanțelor organice 
este asigurat pe cale biolo
gică, prin fotosinteza micro
organismelor. Construirea u- 
nor instalații de purifit are 
în condițiile folosirii noii 
metode se soldează cu o e- 
conomie de fonduri de 30-50 
la sută.

aceștia 
?otn por

serios, nu-i mai poate tolera 
in mijlocul lui, dacă 
nu-și schimbă radical 
tarea.

Referitor la ipostaza realiză
rii sarcinilor de plan în pers
pectivă : în declarațiile culese 
se subliniază faptul că linie 
de front există. Cine ne împie
dică, însă, să găsim cele mai 
adecvate soluții organizatorice 
pentru creșterea productivității 
muncii la fronturi, în conso
nanță cu cerințele realizării 
sarcinilor de plan și chiar ale 
depășirii lor? Nimeni. Nu tre
buie pornit de la ideea că am-

REDRESAREA MINEI URICANI
nii. Dacă în luna mai aveam 
cca. 300 de angajați la sector, 
la sfîrșitul lui iulie am ajuns 
la 230... Unii din angajații ti
neri, însă, nu prea îndrăgesc 
meseria. In cazul lor, au con
diții bune de cazare la cămin, 
cantina e foarte bună. Se caută 
lămurirea lor. dar în această 
direcție trebuie insistat".

Ion Geană, contabil șef :
că s-ar onora planul de pro
ducție, situația economică a u- 
nității ar fi, evident, îmbună
tățită. în sensul că prețul de 
cost — ca principal indicator 
calitativ — s-ar realiza. Numai 
dacă ne raportăm la minusul 
cumulat la decada a Il-a a lunii 
septembrie în curs, nerealiz^irea 
planului de producție a condus 
la o depășire a prețului de cost 
cu peste 600 000 lei. Dacă pla
nul s-ar fî realizat, am avea o 
economi® de aproape 200 000 lei. 
E necesar să se acorde o aten
ție deosebită din partea fac
torilor de conducere ai minei 
și ai sectoarelor pe linia ac
țiunii de recuperare a el eman-

principal, Constantin Răgău, 
întîlnit pe galeria principală de 
la orizontul 500. realitate con
firmată ulterior și de șefu] sec
torului transport. Victor Radu : 
,,S-au înregistrat stagnări în 
ceea ce privește buna desfășu
rare a transportului, din cauza 
presiunilor mari, mai ales în 
galeria transversală — est deltă, 
ceea ce a condus la o vehi
culare greoaie a garniturilor. 
Ca o măsură de remediere, s-a 
creat un nou punct de încăr
care in galeria de transport pi
lier vest, unde se încarcă toată 
producția sectorului II. încăr
carea în vagonete a produsului 
extras începe tîrziu din pri
cina ncrespectării eșalonării 
pușcării la fronturi. E bine că 
s-a început să se acționeze mai 
ferm pentru punerea la punct 
a lucrurilor în acest domeniu...".

Lîviu Bota, președintele co
mitetului sindicatului, ne-a de
clarat i „Trebuie să întreprin
dem, cu mai multă hotărîre, 
măsuri în ceea ce privește în
tărirea disciplinei în muncă, să

activitatea colectivului să se 
desfășoare la nivelul sarcinilor 
și al exigențelor de azi. Sala- 
riați cum sint însoțitorii de tren 
Dorel Lăcătuș, Geza Luca sau 
Ioan Boca, mecanicul de loco
motivă Ionașcu Ioan I, care 
absentează nemotivat și nu-și 
îndeplinesc cum trebuie sarci
nile de serviciu, cum e subin- 
ginerul Ștefan Unguraș, care 
nu-și onorează cum ar fi cazul 
atribuțiile ce-i revin și uneori 
nu vine la comenzi, sau mais
trul miner loan Breaz, care a 
fost retrogradat pe 3 luni la 
funcția de miner pentru că a 
venii în stare de ebrietate să-.și 
presteze schimbul, sau Mihai 
Barabulă, de nici 30 de ani; 
om cu 4 copii, care are nu mai 
puțin de 40 de absențe nemo
tivate pînă acum, de la înee-| 
putui anului, nepăsîndu-i că 
nevasta vine să se plîngă de 
.bravurile11 soțului ei. și mulți 
alții trebuie să fie o dată pen
tru totdeauna determinați să 
vadă că așa nu mai pot munci, 
că marele colectiv, harnic șî

plificarca viitoare de plan nu 
se poale rezolva pe seama s)>o- 
ririi productivității muncii. E- 
vident. cu cît va trece timpul, 
va trebui să lucrăm cu meca
nizare in creștere, cu randa
mente tot mai mari. Fără doar 
și poate, problemele sociale vor 
primi mereu o soluționare tot 
mai bună. Dintr-o discuție pur
tată cu tovarășul ing. Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal și cu factori 
din resortul social-administratâv 
din centrală, am dedus că. în 
perioada care a mai rămas din 
acest an, conducerea C.C.P. va 
stabili, de comun acord cu con
siliul populai- municipal, nece
sarul de locuințe ce urmează 
să se construiască în 1972, în 
conoordanță cu dezvoltarea mi
nelor și cu cerințele asigurării 
gradului de confort pentru toți 
salariații. • De fapt, după cum 
ne-au relatat tovarășii Vaier 
Dan. secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid Uricani. pri
marul orașului, și Ion Mihuț,

secretar al comitetului execu
tiv al consiliului 
șenesc, în anul c 
în folosință, pentru mine 
miliști, două blocuri 
de apartamente fiecare, ultimul 
la începutul lunii septembrie.

Pe linie de dotare tehnică, 
Iov. Lucia Mindirigiu, inginer 
principal din cadrul serviciu
lui metode C.C.P., ne-a spusi 
„Material de susținere SVJ 224 
a sosit numai în cursul lunii 
septembrie, se află în cura dc 
confecționare la F.S.H. Vulcan 
și urmează ca E. M. Uricani 
să fie dotată în mod ritmic, în 
scurt timp, din primele loturi 
ce se vor livra".

■Pentru remedierea situației 
legate de lipsa artificierilor, su
gerăm o propunere : cum Ia ora 
actuală nu-i organizat un curs 
de artificieri la mină, ar fi 
bine să se analizeze problema 
ca, in perspectiva următoarelor 
luni, să se înființeze cursuri 
de scurtă durată, cu scoatere 
din producție, fapt care va con
duce la stabilirea cadrelor de 
artificieri, la creșterea respon
sabilității acestora. In vederea 
realizării plasării la nivelul for- 
mației-tip. va trebui intensifi
cată școlarizarea prin funcțio
narea unor cursuri de scurtă 
durată, cu scoaterea din pro
ducție și pentru vagonetarii noi, 
în scopul formării cadrelor ne
cesare, radical mai stabilizate, 
de ajutor-mineri.

Concluzionând, creșterea unor 
oameni cu o calificare cores
punzătoare pentru ansamblul 
tuturor lucrărilor miniere, or
ganizarea mai bună a locurilor 
de muncă pentru sporirea pro
ductivității muncii, întărirea 
disciplinei sub toate aspectele, 
sint principalele ipostaze ale 
activității de viitor de la E. M. 
Uricani cărora conducerea mi
nei, sub îndrumarea comitetu
lui dc partid, va trebui să le 
găsească o grabnică și eficientă 
reaolvare.

npular oră- 
ît s-au dat 

■rii fă
cu cîte 20

• cantității insuficiente con
tractate la materiale electro- 
izolante (Fabrica de cabluri și 
materiale clectro-izolante Bucu
rești), armături cu siguranță 
mărită din siluminiu (Electro- 
banat — Timișoara), aparataj 
electric de joasă tensiune și 
piese de schimb aferente aces
tora (Electroaparataj și Elec
tromagnetica București):

Q livrării neritmice din par
tea unor furnizori : C.E.I.B.
Piatra Neamț. C.E.I.L Tg. Jin :

uneori termenele de livra
re stabilite de furnizor sînt 
neconforme eu necesitățile : 
Uzina „Unio" Satu Mare, Uzi
na de mașini electrice Bucu
rești si F.C.M.E. București.

O problemă importantă a- 
supra căreia trebuie să reflec
tăm mai mult o constituie sto
curile supranor.native de mij
loace circulante normate. In 
mod deosebit, au crescut sfc' u- 
rile de materiale și piese _ de 
schimb. Față de situația exis
tentă la 31 decembrie 1970, 
creșterile stocurilor la >1 au
gust 1971 reprezintă 19 procen
te la materiale Și "16 procente 
la piese de schimb, la nivelul 
C.C.P., pentru unitățile din Va
lea Jiului, respectiv creșteri 
de 27 procente la materiale și 
(i procente la piese de schimb 
în depozitul centrai B.A.T.

In urma unor analize efec
tuate, s-a constatat că o parte 
din aceste stocuri sînt disponi
bile la nivelul unităților C.C.P. 
ele fiind fără mișcare sau cu 
mișcare lentă.

La această situație s-a aj®ns 
datorită, în principal, urmă
toarelor cauze:

• necesarul de aprovizionat 
pe anul 1971 a fost în unele 
cazuri supraestimat :

• lipsa unor materiale ne
cesare pentru finalizarea unor 
lucrări atît la U.U.M.P, cît și 
la unități.

Pentru reglementarea acestei 
stări de fapt, încă în cursul 
semestrului 1 1971 s-au luai u- 
nele măsuri, dintre care amin
tim !

S-au reanalizat stocurile ej 
xistente atît la unități, cît și 
în depozitul central B.A.T.; s-a 
revizuit necesarul de materia
le și piese de schimb pe anuf 
1971 și s-a desfășurat o acțiu
ne intensă pentru reducerea 
unor cantități contractate peste 
necesar, 
nuă și 
trecut la 
de aprovizionare pe anul i972, 
reașezîndu-1 la un nivel cîl mai 
apropiat de realitate, s-au de
pistat stocurile fără mișcare și 
cu mișcare lentă și s-a trec»! 
la valorificarea și lichidarea 
lor. S-au efectuat unele redis
tribuiri între unități în funcție 
de necesități.

In plus, s-a asigurat centra
lul stocurilor zilnice de mate
riale prin mecanizarea eviden
ței. în scopul încadrării în nor-» 
mativele planificate.

Ținînd cont de măsurile lu
ate, cît și de acțiunile între
prinse pînă în prezent, avem 
convingerea normalizării situ
ației într-un timp cît inai ur
gent posibil și ev-tarea repetă
rii în viitor.

In etapa actuală, in afara 
problemelor curente, colectivu
lui nostru de salariați li revine 
sarcina de a pregăti condițiile 
unei aprovizionări corespunză
toare la nivelul planului de 
producție pe anul 1972.

Știut fiind că, în această pri
vință. un rol hotăritor îl ,|re 
încheierea contractelor econo
mice intre producători și !>ene- 
ficiari, întregul aparat opera
tiv al B.A.T. a fost ant.-en.ai 
în această acțiune.

finind seama uc greutățile 
întâmpinate in primele două 
trimestre din acest an. va tre
bui să se acorde o mai mare 
atenție activității de optimiza
re a transportului materialelor 
de masă și de construcții și să 
se stabilească cele mai rațio
nale legături cu furnizorii, ast
fel incit întregul proces de a- 
provizionare tehnico-materială 
să se realizeze ritmic, fără în
treruperi, cu cheltuieli cît ma» 
reduse de transport, manipu
lare și depozitare.

Cu eforturi sporite, vom reu
și ca. pe viitor, să obținem re
zultate și mai bune în activi
tatea noastră, creând încă din 
anul acesta premisele realiză
rii integrale a tuturor sarcini
lor pe anul 1972, avînd drept 
țel realizarea dezideratului 
„precizie și punctualitate în 
funcționarea mecanismului a- 
provizionării tehnico-materi- 
ale".

acțiune ce con’.i- 
în prezent; s-a 
revizuirea planumi

® reducerea unor consumuri 
de materiale la unități a fost . 
comunicată cu înlîrziere com-

Ine. Emilian BORTEA, 
director al B.A.T, 
din cadrul C.C.P.

Pentru a descongestiona te
renul din raza de activitate a 
puțului 2 vest, duminică 26 sep
tembrie a. c., tinerii, mobilizați

de organizația U.T.C. de la mi
na Petrila. au colectat 30 tone 
de fier vechi, care va fi pre
dat, în contul organizației U.T.C^ 
LC.M.
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PLANUL DE MASURI
al oMi Hi Hunedoara a P. I. B. privind Wtălra 
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Pronoexpres. |
seri.

16.10 Deschiderea emisiunii, 
l-otbal : Spartak Trnava 
— Dinamo București.

18,00 Polo pe apă : România 
— U.R.S.S.

18.30 „Contemporanul la 90 
de ani".

18,50 Confruntări Responsa
bilitatea 
sistemul 
leclive.

19.10 Tragerea
19,20 1 001 de
19.30 Telejurnalul di
20,00 Ancheta TV. f
20,40 Tclecincmateca : „Decli- |

(Urmare din pag. 1)

Comitetul județean de partid 
îți va spori preocuparea pentru 
antrenarea tuturor organizații
lor de masă și obștești, a eon- 
slliiîor populare, asociațiilor 
științifice Și profesionale ale 
intelectualității, consllh'.: ju
dețene ale oamenilor munch 
de naționalitate magh:.irâ ș: 
germană pentru ca in munca 
lor să crească ponderea șî efi
ciența activității polîtîco-ideo- 
logice și cultural-educalixe. Pe 
această linie, periodic se vor 
organiza schimburi de expe
riență, informări sistematice 
asupra problemelor ce bază 
ale economiei și culturii jude
țului, sarcinile ce le revin în 
mobilizarea cetățenilor 1. în
făptuirea obiectivelor «cono- 
mice. combaterea unor mani
festări negative de a locurile 
de muncă și din societate.

Pentru a forma și dezvolta 
Ba activiștii de partid ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
la conducători, ingineri, tehni
cieni, maiștri, profesori, medici 
și celelalte categorii de intelec
tuali din unități economice și 
Instituții trăsăturile de buni 
organizatori și conducători, or
ganele și organizațiile de partid 
vor asigura antrenarea și par

ticiparea efectixă a acestora ia 
acțiunile ce se întreprind pe 
linia muncii politice de masă 
și cultural-educative.

Secția de propagandă, cabi
netul de organizare știiaEflcă 
a producției și a muncii și 
Consiliul județean al sindica
telor vor organiza periodic sim
pozioane. sesiuni tehnico-știin- 
țifice, dezbateri, consfătuiri, 
, 'ît la nivel de județ, cît și în 
principalele unități economice 
pe ramuri de activitate. Ta ca
drul acestor manifestări se vor 
aborda teme privind nouță'i și 
perspective în știința și tehni
ca românească și mondială, in
troducerea ș> generalizarea nou
lui in producție, creșterea com
petitivității produselor și alte 
probleme de actualitate, la ca
re vor fi invitați să participe 
oameni de știință din institu
țiile de cercetări. Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă. 
Direcția generală agricolă și 
U.J.C.A.P. vor lua măsuri din 
timp pentru pregătirea și des
fășurarea în bune condițiuni a 
propagandei agricole, asigurînd 
o temeinică selecționare a lec
torilor. buna lor pregătire și 
legarea învățămîntului agrozoo
tehnic de cerințele practice, 
specifice fiecărei unități.

Iu domeniul propagandei 
de partid și al muncii

politice de masă
Organele și organizațiile de 

partid vor recruta, pînă la data 
de 15 octombrie a.c.. propagan
diștii și lectorii pentru învăță
minte] de partid pe anul 1971- 
1972. Se va avea în vedere 
creșterea ponderii elementelor 
muncitorești și de proveniența 
muncitorească, cu o temeinică 
pregătire politico-ideologică și 
dc cultură generală.

Intre 25 septembrie și 15 oc
tombrie a.c.. la orașe. în între
prinderile și instituțiile din 
mediul rural : între 1 și 30 oc
tombrie a.c., la sate, organiza
țiile de partid vor forma co
lective care vor consulta indi
vidual membrii de partid și 
ceilalți cursanți asupra forme
lor de învățămînt la care do
resc să participe.

Pe baza unor programe de 
pregătire. întocmite de către 
secția de propagandă, în cursul 
lunilor septembrie-octombrie 
a.c.. se va desfășura pregătirea 
lectorilor și a propagandiștilor 
atît din mediu] urban cit și din 
ce] rural.

In baza programului de edu
cație comunistă elaborat de to
varășul Nicolae Ceaușescu și a 
exounerii făcute la consfătuirea 
de lucru cu activul din dome
niu] muncii ideologice, secția 
de propagandă va elabora ur
mătoarele tematici pe baza că
rora vor fi dezbătute și lămu
rite principalele probleme teo
retice și practice ale politicii 
partidului și statului nostru :

— Partidul Comunist Român
— centrul vital al întregului 
nostru sistem social. Organ i/r- 
ția de bază, forța d namiz toa
te a întregului coieeEv.

— Comuniștii — promotori 
ai celor mai înalte idealuri mo
rale ; sensul vieții comuniștilor
— cinstea. corectitudinea și' 
principialitatea în viața socială 
și personală.

— Exemplul personal al co
munistului — piatra unghiula
ră a forței de influențare a 
maselor.

— Politica P.C.R. — izvorul 
mîndriej și demnității naționale 
g poporului român.

— Democrația socialistă — 
cadrul prielnic de dezvoltare, și 
înflorire a personalității uma
ne, de manifestare plenară a 
inițiativei și răspunderii fiecă
rui om al muncii.

— Opinia de masă — factor 
activ in lupta împotriva mani
festărilor antisociale.

— Conștiința socialistă — 
forța motrice a dezvoltării so
cietății noastre. Activitate, ide
ologică a P-C.R. — factor hotă- 
rîtor al formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste.

— Patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar. E- 
ducarea patriotică și interna- 
ționalislâ a oamenilor muncii
— obiectiv de seamă al activi
tății politico-ideologice.

— Făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, eta
pă nouă a programului de dez
voltare economică și socială a 
României socialiste și altele ce 
vor fi solicitate.

In cursul trimestrului IV se 
prevede în planul de măsuri 
extinderea centrelor și puncte
lor de documentare la toate

comitetele orășenești și comu
nale de partid. în princip.-.ele 
întreprinderi și instituții din 
județ.

Pentru ridicarea nivelului 
politico-ideologic al membrilor 
de partid, al tuturor oamenilor 
muncii, va fi îmbunătățit con
ținutul adunărilor generale a'-« 
organizațiilor de bază, orga
nizațiilor de sindicat și 
U.T.C., ale salariaților și ță
ranilor .cooperatori. Incepînd 
din luna octombrie a.c. se va 
generaliza în toate organizații
le de partid procedeol ca 1-2 
membri de partid să info-meze 
plenul respectiv asupra felului 
in care s-au achitat de sarcini
le ce le-au fost repartizate pe 
linia muncii politice și cultural- 
educative de masă.

In scopul cunoașterii de către 
colectivele de oameni ai muncii 
a sarcinilor de plan pe anul 
1972. vor fi confecționate, pînă 
la 30 noiembrie, în toate între
prinderile. în principalele 
locuri de acces, panouri și gra
fice care să cuprindă situația 
realizării planului pe 1971 și a 
angajamentelor luate, precum 
și obiectivele pentru anul vii
tor.

Pînă la 15 octombrie a.c.. or
ganele și organizațiile de 
partid vor revedea și completa 
colectivele de agitatori. care 
vor fi repartizați concret, pe 
locuri de muncă, pe circum
scripții. străzi, grupe de case 
și vor fi instruiți. cel puțin o 
dată pe lună, cu sarcinile ce le 
revin, cu formele și metodele 
de muncă specifice activității 
lor. In cursul trimestrului IV. 
vor avea loc la E. M. Lupeni. 
I. NT. Barza. C.S.H.. T.C.S.H.. 
F. C. Orăștie. U. E. I. L. Orăș
tie. C. F. R. Simeria. autobaza 
T. T. A. Deva, consfătuiri pe 
tema : -Formele și metodele 
folosite de către agitatori'. Pe 
această bază se va edi'i. pînă 
la 15 decembrie a.c., o broșură 
de generalizare a experienței 
pozitive.

Se vor reintroduce în pro
gramele cluburilor, caseior de 
cultură, activități tradiționale 
pentru muncitori și familiile 
lor, ca : ..Ziua oțelarului", ..Zi
ua furnalislului'. -Ziua mine
rului", ..Ziua constructorului' 
ele. : vor fi extinse asemenea 
forme și in celelalte ramuri de 
activitate.

Secția de propagandă a co
mitetului județean va stabiii, 
pînă la 15 octombrie a.c., un ■ 
program de îndrumare a colec
tivelor de redacție ale gazete
lor de perete și satirice. In a- 
cest scop. între 10—30 octom
brie vor avea Ioc consfătuiri și 
schimburi de experiență, iar la 
sfîrșitu] anului $e va edita o 
broșură orientativă privind ac
tivitatea acestora. Pînă la 15 
octombrie a.c.. vor fi stabilite 
și aprobate, la nivelul fiecărui 
argan de partid, colectivele de 
redacție ale centrelor de radio- 
ficare.

Se va extinde activitatea de 
cineclub la Simeria, Orăștie și 
Călan ; planurile de producție 
anuale ale cinecluburilor vor 
fi aprobate, pînă la 1 noiem
brie 1971, de către organele de 
partid .și de resort.

materiale necesare bunei des
fășurări a muncii de educație.

Comitelui pentru cultură și 
artă, sindicalele, vor lua mă
suri ca pînă la sfîrșitu! anului 
curent să doteze toate biblio
tecile cu fondul de carte nece
sar, acordîndu-se atenție deo
sebită cărților cu caracter po- 
Iitieo-educativ, de instruire 
profesională și de răspîndire a 
cunoștințelor științifice. Vor fi 
organizate manifestări de masă 
cu cartea — recenzii, expo. iții, 
înlîiniri cu scriitorii, seri și 
simpozioane literare, consfătui’ i 
cu cititorii, acțiuni de răspîn
dire a cunoștințelor ateîst-știîn- 
țifice etc.

In municipiile Deva. Hune
doara și Petroșani, în u șeîe 
Orăștie și Hațeg, precum și în 
comunele Certej, Baia de Criș 
și Geoagiu, vor fi organizate 
pînă la 30 octombrie a.c. uni
versități populare, iar în între
prinderi. instituții și la sale — 
cercuri de citit și lectorate de 
cultură generală.

Comitetul județean pentru 
cultură și artă va organiza, pe 
baza unui grafic aprobat de 
secția de propagandă, deplasa
rea lectorilor săi și a unor co
lective de intelectuali și acti
viști culturali în localitățile de 
deal și munte, în sectoarele fo
restiere etc., care vor răspunde 
întrebărilor puse de cetățeni și 
vor face expuneri pe diferite 
teme politice, științifice și de 
cultură generală.

In scopul sporirii contribuției 
muzeelor la munca de educare 
patriotică și socialistă a mase
lor. pînă la 30 decembrie 1971. 
vor fi revăzute și îmbogățite 
expozițiile de bază ale acesto
ra. Pe lîngă muzeele din Deva. 
Hunedoara și Petroșani vor fi 
constituite „caravane muzeis
tice". care se vor deplasa în 
centrele muncitorești, comune 
și sate pentru popularizarea 
celor mai semnificative momen
te din istoria patriei noastre.

Pîr.ă la 30 aprilie 1972, Co

mitetul pentru cultură și artă 
și Consiliu) județean al sindi
catelor vor Jua măsuri pentru 
reorganizarea unor formații ar
tistice cu tradiție din centrele 
muncitorești, orașe și comune 
— corurile din Petrila, Lonea» 
Lupeni, Simeria, Călan, Hațeg. 
Băeia, Geoagiu, Romos și fan
farele din Certej și Simeria. Pe 
lingă Casa de cultură din Pe
troșani <e va crea un teatru 
popular eu stagiune permanen
tă, iar la Hunedoara se va or
ganiza un studiou al artiștilor 
amatori, ca centru metodic de 
pregătire a instructorilor pen
tru diferite formații.

Incepînd cu luna octombrie 
1971. va fi organizat un concurs 
județean al brigăzilor artistice 
de agitație care va avea drept 
scop ridicarea nivelului de com
bativitate a acestui gen și creș
terea numerică a acestora.

Comitetul pentru .ultură și 
artă va organiza stagiuni per
manente ale teatrelor de stat 
din Deva Petroșani și ansam
blul ..llațegana“ în cadru] ca-- 
selor de cultură din Orăștie, Ha
țeg. Hunedoara, Brad și al clu
burilor muncitorești din Lu
peni. Uricani, Gurabarza și Si
meria. La Deva, se va desfășura 
o stagiune permanentă a Filar
monicii de stat din Cluj.

Se va experimenta, pe zone, 
începînd cu anul 1972, la 3-5 
cămine culturale patronarea a- 
cestora de către unele C.A.P.

Periodic, vor fi organizate la 
Deva. Hunedoara. Petroșani. 
Lupeni. precum și în alte loca
lități, expoziții de artă plastică 
și fotografii inspirate din viața 
și preocupările oamenilor mun
cii din județ.

Comitetul județean pentru 
cultură și artă va elabora, pînă 
la 15 decembrie a.c.. un pro
gram de perspectivă privind 
decorarea localităților județului 
cu lucrări de artă plastică mo
numentală. inspirate din tre
cutul de luptă al maselor hu- 
nedorene și din munca de 
construcție a socialismului.
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PETRILA : Omul i 
poate fi acuzat (29 I 

ie — 1 octombrie); .
7 Noiembrie : Ora I 
(30 septembrie — •

I
I
I

•let Rio, Tin» Holt, J 
Baxter — Premieră pe 
țară.

22,15 Teleglob : Imagini din 
II. P. Chineză.

22.35 Cîntă Anca Dumitriu, 
Mirabella Dauer și 
Georges Brener.

22,50 Telejurnalul de noapte.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Elefantul Slowly (30 
septembrie — 3 octombrie); 
Republica : Zestrea 
■Baiu (30 septembrie 
tombrie); ,
rare nu 1 
septembrie 
LONEA — 7 
hotărîtoare (30 septembrie — 
-2 octombrie); Minerul : Cir
cul fără frontieră (30 septem
brie — 3 octombrie); ANI- 
NOASA : Cîntecde mării (30 
septembrie — L octombrie): 
VULCAN : Baladă pentru cei 
căzuți (30 septembrie — 3 
octombrie).

Activități în rîndul 
tineretului și al școlilor

Organizațiile de partid. de 
sindicat și U.T.C., instituțiile de 
învățămînt și cultură, își vor 
spori pred^uparea față de edu
carea și pregătirea pentru viață 
a tinerilor, îndrumarea lor că
tre ramurile de bază a ie pro
ducției : industria extractivă, 
siderurgie, sectorul forestier, 
industria locală și agricultură. 
Inspectoratul școlar județean, 
in colaborare cu Direcția mun
cii și conducerile întreprinde
rilor vor stabili măsuri pentru 
orientarea elevilor înspre acele 
meserii care sînt deficitare pe 
plan județean.

Pînă la 15 octombrie a.c., 
Comitetul județean al U.T.C. 
va întocmi un program con
cret de activități, care va cu
prinde acțiuni patriotice si ma
nifestări menite să combată
tendințele de parazitism. de 
viață ușoară, fără muncă, cul
tivarea răspunderii și a dato
riei de a munci în slujba pa
triei, a poporulvjj, a societății 
socialiste.

în legătură cu instituțiile 
de cultură și artă

Comitetu] executiv al Consi- 
Inilui popular județean. Con
siliul județean ai sin
dicatelor și U.J.C.NI. vor ela
bora, pîr.ă la 30 octombrie a.c.,

programe de înzestrare a clu
burilor. căminelor culturale, 
caselor de cultură și biblioteci
lor cu materiale de practică 
culturală, vor asigura condițiile

Organele și organizațiile de 
partid și U.T.C. vor organiza 
trimestrial largi dezbateri cu 
tineretul pe probleme, privind 
răspunderea socială a fiecărui 
cetățean, integrarea lui efecti
vă în activitatea productivă, 
disciplina muncii. respectare.-, 
normelor eticii socialiste și de 
comportament civilizat în fami
lie și societate. La nivelul mu
nicipiilor, orașelor și comune
lor vor avea loc, periodic, în- 
tilniri ale tineretului din între
prinderi, unități agricole și 
școli cu foști brigadieri pe șan
tierele naționale. în cadrul că
rora să se dezbată problemele 
de muncă și de viață, trăsătu
rii elieo-morale ale tineretului, 
despre frumusețile meseriei dc 
miner, siderurgist, constructor 
etc.

Comitetele județean, munici
pale. orășenești și comunale de 
partid vor îndruma cu perse
verență și răspundere organiza
țiile de partid din școlile de 
toate gradele, de la Institutul 
de mine Petroșani și Institutul 
de subingineri din Hunedoara, 
să-și intensifice activitatea de 
ed-ucare partinică a cadrelor 
didactice, studenților și elevi
lor, să promoveze cu fermitate 
un climat prielnic dezvoltării 
nestingherite a criticii și auto
criticii și să combată cu hotă- 
rîre lipsa de principialitate co
munistă, favoritismul, indife
rent de locul pe care îl ocupă 
persoanele care intervin.

Organizațiile de partid din 
întregul sistem de învățămînt 
vor fi ajutate să acționeze cu 
eficiență în direcția unirii tu
turor factorilor de educație — 
familie, școală, societate — în 
scopul creșterii calitative a 
procesului de educație socia
listă și instrucție civică prin 
muncă și pentru muncă.

In cursul trimestrului IV și 
în vacanța de iarnă, secția de
propagandă, împreună c-u in

spectoratul școlar județean, 
vor organiza largi dezbateri cu 
cadrele din învățămînt pe teme 
ale vieții și activității practice 
ale organizațiilor de partid, a- 
supra conținutuiui educativ-pa- 
triotic al orelor de dirigenție 
și a detivității pionierești, du
bla răspundere pe care o are 
fiecare cadru didactic — edu
cator și propagator al celor 
mai înalte atitudini, de pro
motor al științei și tehnicii în 
strînsă legătură cu' procesul 
educațional.

Inspectoratul școlar județean, 
împreună cu Comitetul pentru 
cultură și artă vor studia și 
propune Ministerului Invăță- 
mîntului îmbunătățirea progra
mei pentru școlile pedagogice 
eu cunoștințe necesare educa
ției adultului și practica orga
nizării activității in cluburi, 
cămine culturale, biblioteci și 
celelalte instituții de educație 
și cultură.

De asemenea, va fi revăzut 
și îmbunătățit programul de 
reciclare a cadrelor din toate 
domeniile.

★

Organele și organizațiile de 
partid vor analiza, cei puțin 
de două ori pe an, felul cum 
se desfășoară munca de pro
pagandă, politică și cultural- 
educalivă de masă. Secțiile Co
mitetului județean de partid, 
comisiile de propagandă ale 
organelor de partid vor iniția 
studii și acțiuni de generali
zare a experienței pozitive, fă- 
cînd organelor de partid propu
neri în vederea îmbunătățirii 
muncii politice de educație.

Ziarele ..Drumul socialismu
lui” și „Steagul roșu' vor pu
blica, cu regularitate, articole 
de analiză, consultații și aite 
materiale pe teme teoretice și 
practice ale propagandei de 
partid și ale muncii politice 
și cultural-educative, prin care 
să sc evidențieze și să se ge
neralizeze metodele ți proce
deele eficiente - ale organizații
lor de partid, ale Gelorlalți fac
tori cu atribuții și sarcini în 
domeniul educativ. Periodic, 
cele două ziare vor publica pa
gini speciale și rubrici privind 
activitatea organizațiilor de 
partid, sindicat, U.T.C. și fe
mei. Prin coloanele lor, ziarele 
să ia atitudine față de aba
terile de la disciplină, să com
bată tendințele de chiul și că
pătuială, să înfățișeze cinstea 
corectitudinea și comportamen
tul etico-moral al concepției și 
liniei partidului nostru.

Pînă la dala de i0 octombrie 
a.c.. organele și organizațiile de 
partid, organizațiile de masă și 
obștești, instituțiile de învăță
mînt, cultură și artă își vor în
tocmi și completa planuri pro
prii de măsuri privind activita
tea politico-ideologică și Lultu- 
r;:l-educativă în lumina condu-1 
ziilor reieșite din lucrările ple
narei și sarcinile cuprinse in 
prezentul plan de măsuri.

(Urmare din pag. ])

este destul de aerat, iar din 
discuțiile purtate aflăm că 
bibliotecara, proaspăt an
gajată. muncește mai mult 
singură. Colectivul de con
ducere al bibliotecii, ales cu 
cîteva zile în urmă. este 
doar... pe hîrtie. Una din to
varășe, Natalia Demeter, este 
foarte aglomerată cu diverse 
probleme de serviciu, cealaltă 
nu a reușit (Din ce motive ?) 
să ia încă legătura cU biblio
tecara. dar nici aceasta cu 
dînsa.

Mijloacele audio-vizuale 
(picup, magnetofon, epidias- 
cop) nu sînt folosite în pro
pagarea cărții fiind mai mult 
defecte. Și în prezent — a- 
firma tovarășa Băgăianu — 
stau... in biroul directorului...

— Aș vrea să stau de vor
bă și cu tovarășul director !

— E în concediu de odih
nă.

N-a terminat bine vorba 
bibliotecara și. ca în fabulă; 
Pe ușa bibliotecii a apărut 
Ștefan Nagy, directorul clu
bului. Cu un aer parcă puțin

speranțele ?
școlăresc îmi spune c-a ve
nit, deși e în concediu să 
vadă ce mai e la club.

— Tovarășe Nagy. ce ne 
puteți spune despre felul 
cum ați pus in practică mă
surile adoptate de către con
ducerea de partid și de stat 
în privința îmbunătățirii ac
tivității politico-ideologice de 
masă ?

— Am început a pune in 
practică noile măsur prin 
reactivizarea brigăzii do agi
tație și profilarea în și mâi 
mare măsură a repertoriului 
fanfarei pe specific național, 
patriotic. \m selectat bucă
țile muzicale nlegînd pe cele 
mai reprezentative.

Preconizăm să reînființăm 
corul, care a avut o tradiție 
în localitate, să îmbunătățim 
agitația vizuală și prin ga
zeta care va cuprinde rubrici
le : „Lumea dc la o sâptă- 
mînâ la alta" și „Reflector", 
să amplificăm colțul docu
mentar social-politic-juridic, 
să deschidem cineclubul care 
să devină un factor activ 
în viața minei, a localității. 
Pregătim piesa .Băieți veseli' 
de H. Nicolaide sub regia 
inimosului Geo Bucur, ani
mator teatral de peste 30 de 
ani. Am revăzut și planurile 
de expuneri, lectorate, mese 
rotunde.

— Ce greutăți a(i avut ? 
Ce greutăți mai aveți ?

— In primul rînd faptul 
că am venit de nici un an 
la conducerea clubului, după 
ce vreme de vreo 5—6 luni 
n-a fost nimeni ca director. 
Am găsit o situație destul 
de grea. Iar de la 1 octom
brie voi pleca la o școală 
de un an.

— Și clubul ?
— ?!
In continuare directorul 

(...care pleacă...) ne asigură 
că „în momentul de față, 
comitetul de direcție este 
mai mult decît cointeresat 
In sprijinirea muncii politico- 
educative de masă, așa că 
sînt mari speranțe de viitor'.

Plecăm cu o nedumerire 
legitimă. Trei ani. trei di
rectori ! Stiluri de muncă 
diferite. Chiar dacă pornesc 
de la aceleași realizări, de 
la aceleași greutăți. Căci va 
trebui după plecarea direc
torului Ștefan Nagy să fie 
numit altcineva. Și mai tîr- 
ziu ?

ÎN EDITURA 

POLITICĂ 
au apărut:

ENGELS ȘI CONTEMPO
RANEITATEA. (Culegere de 
studii. 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels).

VLADIMIR TREB1CI : 
POPULAflA ROMÂNIEI ȘI 
CREȘTEREA ECONOMICA. 
Studii de demografie econo
mică (Colecția .Creșterea e- 
conomică").

STÂNCIU STOIAN : EDU
CAȚIE ȘI SOCIETATE. In
troducere în studiul fenome
nelor socioeducaționale (Co
lecția „Biblioteca de filozo
fie și sociologie*).

MIERCURI 29 SEPTEMBRIE
PROGR AMUL I : 6,00 Mu

zică Și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 8,00 Sumarul presei; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată: 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, melo
dia preferată; 9.30 Viața căr
ților: 10,00 Buletin dp știri; 
10,05 Melodii populare: 10,30 
Vreau să știu: 11.00 Buletin 
de știri: 11,05 Cîntă formația 
Omega; 11,15 Consultație ju
ridică: 11,30 Te iubim, tine
rețe — program de cîntece: 
12,10 Recital de operă: 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferai: 13.00 
Radiojurnal; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni: 14,00 Compozi
torul săptămînii: 14.47 Muzi
că populară: 15,00 Buletin de 
știri: 15,03 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de 
estradă: 16,00 Radiojurnal’:
16.15 Cintece și prelucrări mo
rale: 16.30 Muzică ușoară: 
17,00 Antena tineretului: 17.30 
Concert de muzică populară: 
18.00 Orele scrii; 20.05 Zece 
melodii preferate: 20,40 Cîntă 
Nicolae Sabău și Florca Voi- 

.nicilă: 20.55 Știința la zi: 21.00 
Revista șlagărelor: 22.00 Ra
diojurnal: 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic: 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24.00 Buletin de 
știri: 0,03—6.00 Estrada noc
turnă.

„Zidul părăsit și neisprăvit**
Locuitorii comunei Banița 

au hotărît ca. prin contribu
ția lor voluntară să se finan
țeze lucrările de construcție 
pentru lărgirea spațiului la 
căminul cultural. Consiliul 
l>opular comunal, dînd curs 
propunerilor, a contractat cu 
sectorul l.G.L. Petrila execu
tarea acestor lucrări.

Pentru perfectarea for- 
meloi contractuale și întoc
mirea devizului de lucrări, 
s-au deplasat Ia Banița, la 
începu’ ’) lunii iunie a.c.. Iâ- 
cob Cbiareanu. șeful sectoru
lui și Grigore Belinger, mai
stru, care au as’gurat comi- 
tetul executiv al consiliului 
popular comunal că vor res
pecta termenele stabilite, vor 
executa lucrări de calitate 
ireproșabilă, iar punctul de 
lucru va fi organizat ..cum 
scrie la carte* .

După executarea fundației 
și ridicarea zidurilor, trebu
iau să urmeze celelalte ope
rațiuni specifice acestui gen 
de construcție : acoperișul, 
montarea tîmplăriei. instala
țiile electrice, teneuitul etc. 
Dar nu s-a mai executat 
nimic. Pentru că rectorul 
l.G.L Petrila a „uitat* nu 
numai promisiunile ci și 
fluxul tehnologic a) obiecti
vului care cerea operativi
tate și continuitate. S-au 
scurs mai bine de 100 de zile 
de cînd meșterii au așezat 
aici primele rînduri de că
rămizi pent.ru înălțarea iăeâ-

șului de cultură așteptat cl
ătită nerăbdare de bănițeni. 
Lucrările continuă să ..bată 
pasul pc loc". Dacă pînă a- 
cum trei săptămîni se mai 
întîlneau pe acest mic șan
tier cîțiva muncitori anga
jați de sector, în prezent... 
nu mai lucrează nici unu). 
Punctul de lucru a fost pur 
și simplu părăsit, peste tot 
zac materiale risipite, tîin- 
plăria este aruncată afară în 
ploaie iar calitatea lucrări
lor executate este sub nive
lul cerințelor, întrucit asis
tența tehnică de specialitate 
a lipsit de la bun început.

In fața unei asemenea si
tuai îi ne întrebăm și noi, la 
fci cum se întreabă locuito
rii Baniței : ce valoare mai 
au promisiunile făcute de 
conducerea sectorului l.G.L. 
Petrila în momentul semnării 
contractului ? Cît preț se poa
te acorda ..seriozității' cu 
care s-au tratat lucrările de 
ia căminul cultural din Bă- 
njța ?

Dorește conducerea secto
rului să reediteze, la dimen
siunile sale, legenda în care 
se vorbește despre „un zid 
părăsit și neisprăvit ?“

Dacă acesta este scopul, 
atunci cel puțin să ne-o spu
nă cinstit, nu de alta dar să 
știm ce cîntec să le „cîntăm* 
meșterilor de la sectorul 
T.G.I . Petrila.

Cornel HOGMAN
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și Aninoasa, pierderile datora
te numai absențelor nemotivate 
echivalează cu activitatea pe 3 
zile a întregului colectiv, la 
mina Dîlja pe 4 zile, iar la mi
nele Paroșeni și Uricani pe cîte 
5 zile lucrătoare. Rezerve mari 
în utilizarea timpului de lucru 
există și la alte unități, ca dc 
exemplu la F.F.A „Viscoza' Lu
peni, Grupul de șantiere al 
T.C.H.. T.C.M.M., I.G.I... I.G.C., 
Întreprinderea de morărit și pa
nificație și altele. Faptul câ în 
unitățile miniere, fluctuația ca
drelor se menține la un nivel 
ridicat se datorește și insufici
entei munci politice și educati
ve desfășurate de comitetele 
sindicatelor și activul de sin
dicat, care nu au antrenat co
mitetele de cămin. cluburile, 
bibliotecile, toți activiștii pe 
tărîm sindical la o vie și atrac
tivă activitate educativ-distrac- 
tivă. In plus față de aceasta, 
nu s-a dovedit suficientă grijă 
față dc noii angajați pentru a-i 
ajuta să se încadreze în colec
tivele de muncă, să se inițieze 
în meseriile din domeniul mi
neritului. Axîndu-se pc nece
sitatea instaurării în toate co
lectivele. a unui climat de mun
că sănătos, favorabil promovă
rii echității socialiste, a atitu
dinii înaintate față de muncă 
și avutul obștesc, a combaterii 
oricăror manifestări dăunătoa
re intereselor colective, infor
marea a criticat manifestările 
acelor cadre de conducere care 
au perturbat relația conducător- 
subaltern. fapt ce a dus pe a- 
locuri la scăderea respectului 
față de om. la comiterea unor 
abuzuri dc la normele legisla
ției muncii.

Lipsa de orientare a muncii 
politice, dovedită uneori, rezul
tă și din faptul că nu a fost 
acordată atenția cuvenită folo
sirii cu maximum dc randament 
a utilajelor din dotare. O do
vadă în acest sens o constituie 
faptul că la unitățile C.C.P. 
funcționează o singură combină

din cele 5 existente, și doar 48 
mașini de încărcat din totalul 
de 114. O observație generală, 
valabilă pentru întreaga activi
tate de sindicat a fost făcută 
referitor la ineficienta acțiuni
lor de prevenire a infracțiuni
lor, de educare a tineretului în 
spirit comunist.

Păstrînd caracterul de lucru 
al plenarei, imprimat de con
cretețea analizei făcută într-un 
viu spirit critic și autocritic 
prin informarea biroului exe
cutiv. participanții la discuții 
au scos în evidență și alte lip
suri ce se mai manifestă în 
munca de sindicat. Astfel, tova
rășii loan Șilinca, Dumitru Ar
dei, Iosif Krausz au reliefat că 
lipsa de activitate se reflectă 
implicit în nerealizarea dezide
ratului major al colectivelor dc 
muncă, și anume, îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

— In perioada scursă dc la 
începutul anului — a arătat 
loan Șilinca, președintele comi
tetului sindicatului de la mina 
Lonea — la mina noastră s-au 
angajat 838 salariați și au ple
cat 837. Am cîștigat, deci, un 
singur om. deși cu cheltuielile 
făcute trebuia să realizăm, în 
direcția permanentizării cadre
lor, cu mult mai mult.

Alți vorbitori, între care Ni
colae Bildea, Florian Fenișcru, 
directori de cluburi și Vasile 
Chirculescu, directorul Casei de 
cultură din Petroșani, s-au re
ferit la măsurile ce vor trebui 
întreprinse pentru continua îm
bunătățire a activităților poli- 
tico-ideologiee, de educație co
munistă a oamenilor muncii, 
prin intermediul lăcașurilor de 
cultură. Vorbitorul a criticat 
tendința de a se organiza spec
tacole de mare amploare, scă- 
pîndu-se din vedere că acestea 
își pierd posibilitățile dc a e- 
xercita o înrîurire în sprijinul 
educării omului. De asemenea, 
a fost criticat faptul că la ac
țiunile lăcașurilor de cultură 
nu este antrenat un număr co
respunzător de intelectuali ; pe 
de altă parte, nici responsabilii 
culturali ai grupelor sindicale

și chiar unii președinți ai co
mitetelor sindicatelor nu desfă
șoară o activitate corespunză
toare pc linie culturală, nu par
ticipă la acțiunile organizate de 
colectivele de muncă din care 
fac parte.

Referindu-se la lipsurile ma
nifestate în ce privește pătrun
derea presei în rîndul oameni
lor muncii, Constantin Slăvu- 
țeanu, responsabilul difuzării 
presei din municipiu, reținînd 
ca exemplu doar unul din co
tidienele ce nu trebuie să lip
sească din nici o casă — ziarul 
Munca — a scos în evidență 
totala lipsă de preocupare în 
această direcție a unor comitete 
de sindicat. Alți vorbitori între 
care Constantin Secarea. Gri
gore Cioacîrlan, Ștefan Velciov, 
Aure! Slăbii, s-au referit în spi
rit critic și autocritic la neajun
surile din activitatea colective
lor din care fac parte, la mă
surile ce vor trebui luate pen
tru îmbunătățirea muncii poli
tico-ideologice de educație co
munistă a tuturor salariaților. 
La colaborarea mai strînsă ce 
trebuie să se statornicească, pe 
toate planurile, între organi
zațiile de sindical și cele ale 
U.T.C. s-a referit. în cadrul 
dezbaterilor, tovarășul Vasile 
Oros, prim-sec re tar al Comite
tului municipal Petroșani al 
U.T.C.

In încheierea dezbaterilor, to
varășul Clement Negruț. prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
municipal, a făcut recomandări 
întregului activ sindical pentn. 
îmbunătățirea activității dc vi
ilor. în sensul do a se acorde 
maximum de atenție finalizării 
acțiunilor pe care comitetele 
sindicatelor și te propun a te 
organiza, de a se strădui ca fie
care acțiune să se soldeze ca 
cît mai multă eficiență în edu
carea marxist-leninistă a oame
nilor muncii, pentru a contri
bui la formarea omului nw. 
a cetățeanului societății socia
liste multilateral dezvoltate.

pent.ru
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Dezbaterile Adunării
Generale a O.N.U

□ezbate 
Adună

Generale a O.N.U.
Luînd cuvîntul, ministrul fin

landei de externe. Vaina Lesk.- 
nen, a evocat propune::le gu
vernului său privind găzduirea 
conferinței pentru securitate.: 
europeană și cooperare, precum 
șl consultările multilaterale ir. 
vederea pregătirii unei astfel 
de conferințe. El a subliniat că 
tendințele favorabile intervenite 
in ultimul an in evoluția rela
țiilor din Europa sînt dc bun 
augur pentru acceptarea de 
către toate statele .. propuneri
lor menționate.

Referindu-se la necesitatea 
înfăptuirii universalității O.N.U. 
și a sporirii eficacității 
organizații. Leskinen 
mat speranța că 
Generală va hotărî, 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U. Ne 
vom opune oricărei încercări dc 
natură să împiedice sau să a- 
mîne realizarea acestui fapt". 
Totodată, vorbitorul s-a pronun
țat pentru reprezentarea 
O.N.U. a celor două state 
mane.

Reprezentantul Japoniei.

acestei 
a expri- 

_ Adunarea 
în sfîrșit.

în
:er-

. ....... Ki-
ichi Aichi, a abordat problema 
dezarmării, subliniind că înfăp
tuirea acesteia, și în special a 
dezarmării nucleare, constituie 
e necesitate imperioasă. Contro
lul și reducerea înarmărilor, a 
spus Aichi, sînt condiții indis
pensabile pentru menținerea și 
promovarea păcii în lume. In 
continuare, deși a recunoscut că 
■guvernul Japoniei consideră că 
în lume există o singură Chină" 
și că „participarea ei la Națiu
nile Unite ap fi binevenită și 
esențială*, el a declarat, în mod 
paradoxal, că Japonia se opu
ne expulzării emisarilor cian- 
kaișiști din organizație.

Ministrul de externe al Re
publici: Mali. Charles Samba

subliniind că propune: 
puncte prezentate la 

e de pace de la Paris 
rnul Revoluționar Pro- 

vi oriu . Repub icii Viei . 
lui de Sud .constituie cea mai 
bună b... â pentru negocieri și 
cea mai bună cale de urmat 
pentru stingerea flăcărilor războ
iului. Guvernul Statelor Unite, 
a spus el, trebuie să înțeleagă 
c'.ar că drepturile suverane ale 
unui stat nu pot forma obiec
tul tîrguielilor”. El s-a pronun
țat apoi pentru „recunoașterea 
deschisă și fără echivoc a drep
turilor legitime ale R.P. Chineze 
la Națiunile Unite și 
expulzarea imediată a 
țiilor guvernanților din 
cia Taivan".

Abordind problema realizării 
universalității O.N.U,. Krister 
Wickman, ministrul de externe 
suedez, s-a declarat în 
restabilirii drepturilor 
la O.N.U. ale R. P. 
După ce a exprimat 
că și cele două state 
vor deveni membre ak . 
Wickman a subliniat că .......
dința spre universalitate este o 
consecință a convingerii că pro
blemele internaționale nu 
pot fi rezolvate prin excluderea 
unor națiuni din comunitatea 
mondială"1.

Referindu-se la problema se
curității europene, el a declarat 
că „Suedia sprijină eforturile 
actuale de a se ajunge la o 
destindere în Europa și inten
ționează să ia parte activă la 
conferința de securitate euro
peană”. Pledînd pentru o solu
ție politică a conflictului din 
Indochina. Wickman a declarat 
că o asemenea soluție trebuie 
să aibă în vedere „drepturile 
suverane ale popoarelor Indo- 
chinei. dreptul lor de a-și alege 
propria lor cale, propriul lor 
mod de viață, propriile lor in
stituții, fără nici un amestec 
din afară“.

favoarea 
legitime 
Chineze, 
speranța 
germane 

? O.N.U., 
,ten-

Convorbiri sovieto-indiene
MOSCOVA 28 (Agerpres) —

La Kremlin au început, la 28 
septembrie, convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Ni
colai Podgornîi. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem.

și primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, care face e vi
zită oficială în U.R.S.S.

In cursul convorbirilor sînt 
abordate probleme ale întăririi 
relațiilor bilaterale ,ca și cele 
mai importante probleme inter
naționale de interes reciproc — 
anunță agenția TASS.

Acțiunile teroriste 
din Republica 

Dominicană 
iau amploare

SANTO DOMINGO 28 (A- 
gerpres). — Acțiunile teroris
te ale grupărilor reacționare 
din Republica Dominicană, 
reunite sub denumirea -Ban
da”, au luat în ultima vreme 
o amploare deosebită. Astfel, 
numai în cursul ultimelor 
zece zile, au fost ucise în a-

ceastă țară 15 persoane.
In ultimii cinci ani, teroriș

tii din grupările extremiste 
de dreapta au ucis peste 800 
de persoane, victimele fiind, 
de regulă, membri ai parti
delor de opoziție, militanți 
pe tărîm politic și obștesc 
animați de idei progresiste.

< La Geneva au început lucrările celei de-a 24-a se
siuni a Comisiei O.N.U. pentru stupefiante. In timpul lu
crărilor, care vor dura pînă la 21 octombrie, se va urmări 
inițierea unei mai puternice acțiuni pe plan internațional 
împotriva traficanților de stupefiante. Cu același prilej, 
relevă agenția UPI. vor fi propuse o serie de amenda
mente la Convenția Internațională asupra narcoticelor din 
anul 1961, în scopul înlesnirii unei acțiuni concertate a ță
rilor semnatare împotriva traficanților.

Expoziție de îotograîii 
din construcția 

socialistă în România
PEKIN 28 — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : La Palatul de cultură 
al Naționalităților din Pekin 
s-a deschis, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie chino-româ- 
ne. Expoziția de fotografii din 
construcția socialistă in Româ
nia. La ceremonia deschiderii 
au participat Go Mo-jo, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari pe întreaga 
Chină, Li Hao-uen, adjunct al 
minstrului afacerilor externe, 
Sien Cien, din partea Secției 
relații externe a C.C. al P. C. 
Chinez, Cen Tzie. adjunct al 
ministrului comerțului exteri
or, Uan Ko-ciuan, din partea 
Asociației de prietenie cu stră
inătatea, și alte persoane ofi
ciale, membri ai corpului di
plomatic precum și un numeros 
public. Au fost prezenți, de a- 
semenea. Aurel Duma, amba
sadorul României în R. P. Chi
neză, și membri ai ambasadei.

Pe un mare panou, la 
trarea în sala expoziției, 
află o imagine din timpul 
tilnirii tovarășului
Ceaușescu cu președintele Mao 
Tzedun și vicepreședintele Lin 
Biao, cînd conducătorii celor 
două țări își string mîinile. 
Numeroase alte fotografii înfă
țișează aspecte din timpul vizi-

căi-
s-a

re-

Dezbaterile
reuniunii

F.M.I

in
se 

în-
Nicolae

tei delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în R. P. Chineză, primirea 
duroasă de care delegația 
bucurat pretutindeni.

Fotografiile și graficele
dau ritmul înalt de dezvoltare 
a economiei românești în ulti
mii ani, înmănunchează suc
cesele obținute de poporul
nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în
construcția socialistă. Sînt ima
gini de la hidrocentralele de 
la Porțile de Fier și de pe Ar
geș, de la combinatele siderur
gice din Hunedoara și Galați, 
de la noile obiective petrochi
mice din Craiova, Pitești. Plo
iești. Imaginile din agricultură 
reflectă extinderea mecanizării, 
creșterea parcului de tractoare 
și alte mașini agricole, constru
irea de noi sisteme de irigații. 
Alte fotografii redau aspecte 
din domeniul industriei ușoare, 
alimentare și din alte domenii 
de activitate.

Expoziția constituie o con
tribuție Ia mai buna cunoaște
re a succeselor obținute de po
porul român în opera de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, o nouă 
manifestare a relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări și 
popoare.

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Dezbaterile care se 
desfășoară în cadrul reuniunii 
anuale a Fondului Monetar 
Internațional, ce are loc la 
Washington, sînt calificate de 
agenția Reuter drept ..confu
ze". Tema centrală a dezba
terilor este, după cum dez
văluie agenția citată, necesi
tatea de a evita un război 
comercial de proporții între 
principalele puteri occiden
tale. De fapt, scrie agenția, 
rezultatul acestei reuniuni 
depinde de gradul de reușită 
a tratativelor care au loc în
tre membrii așa-numitului 
„grup al celor zece“ (compus 
din principalele țări apusene 
industrializate). Or, nu se aș
teaptă ca acest grup să ajun
gă la un acord asupra reali- 
nierii parităților monetare 
mai devreme de cel puțin 
șase luni. Acest lucru în
seamnă, relevă agenția Reu
ter în continuare, că supra
taxa de zece la sută asupra 
importurilor impusă de S.U.A. 
și fluctuația cursurilor prin
cipalelor monede ale lumii oc
cidentale vor rămîn 
rate pînă în primi

„LL3 A-19“
MOSCOVA 28 (Agerpres). - 

Marți, la ora 13,00 (ora Mosco
vei), în Uniunea Sovietică a 
fost lansată stația automată 
..L/una-19*, pentru efectuarea de 
cercetări științifice asupra sa
telitului natural al Pămîntului 
și a spațiului extralunar. Sta
ția a pornit spre Lună de pe o 
orbită de satelit artificial al 
Pămîntului și s-a înscris pe o

traiectorie apropiată de 
calculată.

Potrivit datelor telemetrice, 
sitemele de bord și agregatele 
stației funcționează normal. 
Mijloacele complexului de co
mandă și măsură de pe Pămînt 
mențin o legătură radio per
manentă cu stația. Centrul de 
coordonare Și calcul prelucrea
ză informațiile.

marți dimineața in 
hotelului „Het Zil-

ROMA 28 (Agerpres). — O 
puternică furtună s-a abătut 
luni seara asupra Siciliei, a- 
variind serios cablurile elec
trice și de comunicații șj per- 
turbind traficul rutier și fe
roviar. Situația este la fel de 
gravă în Sardinia, undo plouă 
permanent începind de sîm- 
bătă. Culturile au suferit se
rioase pierderi, iar locuitorii 
satelor din regiunea Cagliari 
sînt, în parte, izolați in ca
sele lor.

clădirea
veren Zcepard" din Eindho
ven (Olanda), care adăpos
tea 88 de persoane.

★

★

HAGA 28 (Agerpres). — 
Zece persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 15 au fost ră
nite în cursul incendiului iz-

CIUDAD DE MEXICO 28 
(Agerpres). — Șeful aeropor
tului internațional din Ciu
dad de Mexico, Julio Hir- 
schfeld, a fost răpit de un 
grup de necunoscuți. La cî- 
teva ore după răpire, poliția 
a primit un telefon anonim 
prin care se solicita suma de 
3 milioane de pesos drept 
condiție pentru punerea in li
bertate a lui Hirschfeld.

la o examinare mai concretă 
a acestei probleme.

Vizita ministrului român 
al comerțului exterior. 
Cornel Burtică, în Iran
TEHERAN 28 (Agerpres). — 

Ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel Burtică, aflat la 
Teheran pentru a participa la 
lucrările Comisiei mixte romă- 
no-iraniene, a vizitat, la 27 sep
tembrie. barajul Amir-Knoir și 
centrul piscicol Mahi-Sa a. In 
seara aceleiași zile, senatorul 
Taher Ziai. președintele Ca-

comerț, in- 
oferit <? re- 

oaspetelui

român al

VIENA 28 (Agerpres). — 
Poliția austriacă a arestat in 
localitatea Klagenfurt pu cri
minalul de război Ernst 
Lerch. In timpul celui de-a? 
doilea război mondial, Lerch 
a deținut funcția de șef de 
stat major al organizației 
..Reinhard1', ai cărei membri 
au exterminat peste 1,8 mili
oane deținuți din lagărele

merei iraniene de 
dustrie și mine, a 
cepție in cinstea 
român.

Marți, ministrul
comerțului exterior, însoțit de 
ambasadorul țării noastre 
Teheran, Alexandru B >abă, 
avut convorbiri cu Khodad 
Farmanfarmaian, președintele 
Organizației planului.

CAMBODGIA

la 
a

Politia
austriacă

Puternice atacuri ale forțelor 
de rezistență populară

PNOM PENII 28 (Agerpres; 
— Detașamentele forțelor de 
rezistență populară din Caui- 
bodgiu au supus, în ultimele 
24 de ore, unor puternice ata
curi dispozitivele militare a- 
parținînd regimului de la 
Pnom Penh și efectivelor sai- 
goneze care au intervenit in 
Cambodgia — transmite agen
ția Reuter. Atacurile cele mai 
violente, relevă coresponden
tul din Pnom Penh al agen
ției Associated 
concentrate în 
Krek și a plantațiilor 
ciuc din împrejurimi,

și în regiunea șoselelor nr. 1. 
nr. 7 și 22. La sud de orașul 
Krek, pozițiile deținute de cu
pele saigoneze, unde s-au des
fășurat luptele cele mai seri
oase din ultimele patru luni, 
asaltul unităților forțelor de 
rezistență populară a fost ur
mat de lupte la baionetă care 
au durat peste 14 ore — trans
mite corespondentul agenției 
UPI. Asupra pozițiilor trupelor 
regimului de la Pnom Penh 
și ale celor saigoneze au căzut 
peste 800 de obuze și rachete, 
provocînd acestora pierde: 
portante.

a arestat pe
criminalul
de război

trust Lerch

Press, 
zona

Reuniunea

de la Londra
și situafia
din Ulster

tripartită

Prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, șeful de
legației Republicii Socialiste România la cea 
de-a 15-a sesiune a Conferinței generale a 
AIEA, a avut o convorbire cu Sigvard Ek
lund. directorul general al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică. Cu acest

prilej, au fost abordate aspecte ale colabo
rării țării noastre cu AI EA și perspectivele 
dezvoltării acestei colaborări. La convorbire 
a participat Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena, reprezentant permanent 

i noastre pe lin

de concentrare naziste. Lcrch, 
judecat și condamnat in con
tumacie <n Republica Fede
rală a Germaniei cu cîțiva 
ani in urmă, a fost descope
rit in orașul austriac Klagen
furt. unde era patronul unei 
cafenele.

altă parte, în orașul 
fost arestat Hans 

Gogi, fost gardian la lagărul 
de concentrare Mauthausen 
acuzat de împușcare, 

ultor deținuți.

științific
japonez

TOK1O 28 (Agerpres). 
la. baza spațială Uchinou 
sudul Japoniei, a fost 
marți primul satelit științific 
japonez, destinat, în special, 
studierii undelor solare de 
înaltă frecvență, a razelor cos
mice și a fenomenelor care se 
produc în ionosferă. Satelitul, 
de 65 kg, a fost lansat cu aju
torul unei rachete japor.e e cu 
patru trepte.

g Președintele Consiliului 
de Stat al R-P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, l-a primit luni pe Jean 
Bailly, secretar de stat ai Fran
ței însărcinat cu economia și 
„finanțele, aflat într-o vizită la 
Sofia — informează agenția 
BTA. Convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej s-a referit la 
extinderea în continuare a co
laborării economice dintre cele 
două țari.

a dreptății", publicată în ziarul 
„New York Times“.

€> După o săptămină de dez
bateri, luni s-au încheiat la 
Viena lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni a Conferinței generale 
a Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică (A.I.E.A.).

ț In Canada se intensifică 
protestele împotriva exploziei 
nucleare pe care S.U.A. inten
ționează s-o efectueze pe Insula 
Amchitka. Astfel, F. Howard, 
deputat din partea noului Par
tid democrat, a introdus în Ca
mera Comunelor un proiect de 
rezoluție, care cere autorități
lor americane să renunțe la a- 
cest test nuclear.

@ Convorbiri în problema 
extinderii schimburilor comer
ciale dintre U.R.S.S. și Costa 
Rica au început luni la Mos-

și Gunnar Jarring, mediatorul 
O.N.U. pentru Orientul Apro
piat, au efectuat luni un schimb 
de vederi la New York, unde 
se află cu prilejul actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

g. Intr-un cartier popular 
din orașul spaniol Pampeluna. 
oamenii muncii au organizat o 
manifestație de solidaritate cu 
cei 750 de lucrători de la „In
dustriaș Metalicas de Navarra 
S.A.“, constrînși la șomaj dato
rită unui lock-out, impus cu 
citeva zile in urmă de condu
cerea întreprinderii. Interven
ția poliției s-a soldat cu inci
dente violente Și cu mai mulți 
răniți. 11 persoane au fost a- 
r estate.

* Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, aflat în vizită in Turcia 
și președintele țării gazdă, Cev- 
det Sunay, au luat parte 
în localitatea Van, 
nia inaugurării legăturii 
viare directe între 
țări.

Tronsonul de cale 
re leagă, începind 
Turcia și Iranul are 
de 344 km.

luni,
la cercino- 

fero- 
cele două

ferată ca
de astăzi, 
o lungime

• La invitația grupului par
lamentar al U.R.S.S.. la Mosco
va a sosit Werner Mertes, pre
ședintele grupului parlamentar 
al R. F. a Germaniei — U.R.S.S. 
din Bundestagul vest-german, 
însoțit de Antje Huber și Ernst 
Majonika, vicepreședinți ai 
gruoului Informează agenția 
TASS.

In ședința finală a fost su
pus votului și aprobat bugetul 
agenției pentru anul financiar 
1972, buget care se ridică la 
suma de 16 561 000 dolari.

Următoarea sesiune anuală a 
Conferinței A.I.E.A. se va ține 
în Mexic.

cova între reprezentanții sovie
tici și o delegație condusă de 
Gonzalo Facto, ministrul de ex
terne Costarica n.

® La Berlin a sosit luni o 
delegație a Comisiei pentru a- 
facerile externe a Adunării Na
ționale a Franței, condusă de 
președintele comisiei, Jean de 
Broglie. Agenția ADN mențio
nează că aceasta este prima vi
zită a unei delegații parlamen
tare oficiale franceze în R. D. - 
Germană.

£ „Marea majoritate a po
porului american se pronunță 
pentru încetarea neîntârziată a 
războiului din .Asia de sud- 
eșt* — arată 
muri a organizațiilor pacifiste 
americane „Liga națională a 
luptă lorilor pentru pace* și 
»Liga pentru apărarea păcii și

• Ministerul de Externe al 
Finlandei a făcut cunoscut că 
guvernul finlandez a primit din 
partea guvernelor R. D. Germa
ne și R. F. a Germaniei răs
punsurile preliminare la pro
punerea sa din 10 septembrie 
a. c., privind reglementarea re
lațiilor reciproce.

Guvernul finlandez constată 
că guvernul R. D. G&rmane este 
de acord să înceapă convorbi
rile propriu-zise propuse de Fin
landa. iar guvernul R. F. a 
Germaniei arată că este gata 
să studieze atent propunerea 
finlandeză și să treacă ulterior

© Așa-nuniitul „Tribunal al 
ordinii publice** din Madrid a 
condamnat trei cetățeni spa
nioli, între care două femei, la 
cite doi ani și patru luni în
chisoare și 10 000 de pesetas a- 
mendă sub acuzația de „difu
zare de literatură ilegală".

Mahmoud Riad, ministrul 
egiptean al afacerilor externe,

lejiiiBBBiiaBaiBBifîEKsna

® In regiunile vestice ale 
Venezuela, în apropiere de 
frontiera columbiană, a izbuc
nit recent o puternică epide
mie de malarie, fiind înregis
trate pînă în prezent circa 
16 000 de cazuri.

® La Hanoi a fost semnat 
un acord cu privire la ajutorul 
economic și militar pe care 
R. P. Chineză îl va acorda în 
1972 R. D. Vietnam.

© După gravele acte de război comise de S.U.A. la 21 
septembrie împotriva R. D. Vietnam, avioane militare ame
ricane, inclusiv bombardiere de tip „B-52“, precum și arti
leria americană aflată la sud de zona demilitarizată și pe 
nave de război, au supus în intervalul 22—25 septembrie 
unor repetate bombardamente localitățile Huong Lap, Vinh 
Giang, Vinh Son și Vinh Thach din regiunea Vinh Linh. 
Totodată, avioane americane au efectuat raiduri împotriva 
unor localități din partea vestică a provinciei Quang Binh 
din R. D. Vietnam — informează agenția VNA.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Prima zi a convorbirilor asu
pra situației din Ulster, des
fășurate între premierii gu
vernelor Marii Britanii, Re
publicii Irlanda și Irlandei 
de nord, respectiv, Edward 
Heath, Jack Lynch și Brian 
Faulkner, s-a încheiat luni 
seara la reședința de la 
Chequers a primului minis
tru britanic, fără a fi urmată 
de vreo declarație oficiala 
sau oficioasă a reprezentan
ților vreuneia din părți. Din 
surse autorizate s-a anunțat 
doar că întrevederea a decurs 
într-o atmosferă dc „mare 
sinceritate" — rezervă expli
cată în cercurile presei prin 
dorința celor trei prim-mi- 
niștri de a evita speculații 
premature ori reacții grăbite 
în Irlanda de nord și Repu
blica Irlanda.

Deși actualele discuții sînt 
destinate să pună bazele unei 
soluții pe termen lung a cri
zei din Ulster, observatorii 
consideră, în marea tor ma
joritate, că această reuniune 
tripartită la nivel înalt nu 
va prilejui nici o hotârîre 
spectaculară, părțile puțind 
doar spera să ajungă la o mai 
bună înțelegere reciprocă a 
pozițiilor lor.

★

BELFAST 28 (Agerpres). — 
In Irlanda de nord au reiz- 
bucnit luni incidentele. La 
Londonderry, un soldat bni- 
tanic a fost grav rănit de o 
rafală de armă automată, iar 
autorul atentatului a izbutit 
să dispară. Două automobile 
ale armatei engleze care pa
trulau în zona localității 
Newry au fost aruncate în 
aer de explozia unei mihe, 
incidentul soldîndu-se cu ră
nirea celor cinci militari a- 
f lăți în mașini. Alți patru sol
dați britanici au fost inter
nați în spital la Belfast, în 
urma rănilor primite în timpul 
-unor ciocniri produse în 
cartierul New Lodge Road.

PORT
SOFIA 28 (Agerpres). — Du

pă disputarea a 6 etupe, în 
turul, ciclist al Bulgariei con
tinuă să conducă Daehne (R.D. 
Germană), urmat de Mihailov 
(Bulgaria) — la 34” și Tusum- 
hanov (U.R.S.S.) — la 1'47”.
Sportivul român Ștefan Suciu 
a trecut de pe locul 9 pe locui 
6. fiind în prezent la o dife
rență de 2’51" de lider.

Clasamentul general pe 
pe : 1. Polonia — 50h 00’5 
U.R.S.S. — 50h 01’30": 3. 
Germană — 50h 02'50"... 1 
mânia — 50h 13’34”.

Etapa a 6-a (Sliven — Bur
gas) a revenit lui Martinov (Bul
garia) care a parcurs 112 km 
în 2h 30’40”. Pe locul secund 
s-a clasat polonezul Hanusik — 
la 30”. Sosit la un minut de 
cîștigător, Ștefan Suciu a ocupat 
locul 5. Ceilalți cicliști români 
s-au clasat pe următoarele lo
curi : Andrei Suciu (19), Ștefan 
Szekely (45), Nicolae Androna- 
che (47) și Vasilc Budea (48).

echi-

R.D. 
’ Ro-

in cadrul Cupelor europene me
ciurile retur.

La Salzburg, într-un meci 
contind pentru „Cupa U.E.F.A.", 
echipa U. T. Arad întîlnește 
formația Austria din localitate. 
In prima partidă disputată la 
Arad fotbaliștii români au ter
minat învingători cu scorul de 
4—1.

La Trnava, în cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni”, Dinamo 
București va juca cu echipa lo
cală Spartak. Sarcina fotbaliș
tilor dinanioviști este dificilă, 
avînd în vedere rezultatul de 
egalitate (0—0) obținut de for
mația cehoslovacă in primul 
meci disputat la București.

(Agerpres)

Astăzi, pe stadionul Republi
cii din Capitală se întîlnesc in 
meci retur din cadrul „Cupei 
U.E.F.A." la fotbal echipele 
Steaua București și F. C. Hi
bernians (Maltr*. Partida se va 
desfășura cu începere de la ora 
14,00. Dată fiind valoarea ju
cătorilor săi, precum și dato
rită scorului egal (0—0) obținut 
in primul joc, echipa Steaua 
pornește favorită in această 
partidă, avind șanse de califi
care in turul doi al competiției.

Tot astăzi, 
românești de

alte două echipe 
fotbal își dispută

MILANO 28 (Agerpres). — In 
campionatul european masculin 
de volei echipa Cehoslovaciei a 
învins luni seara cu 3—0 (15— 
11. 15—9, 15—9) echipa R. D. 
Germane. In legătură cu me
ciul România Polonia, cîștigat 
de voleibaliștii români cu sco
rul de 3—2, corespondentul a- 
genției France Presse sublinia
ză printre altele : „jucătorii ro
mâni au obținut o meritată vic
torie. Ei au arătat o superiori
tate evidentă în ultimul set**.

In prima zi a turneului final 
rezervat echipelor feminine, ca
re se desfășoară la Reggio E- 
inilia, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice: 
Bulgaria — Ungaria 3—1 (14— 
16, 15—8, 15—10. 15—13);
U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0 
(15—4, 15—6, 15—7); Cehoslova
cia — Polonia 3—0 (15—13.
15—1, 15—8).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi, alternativ as
pecte de la partidele de fotbal 
Spartak Trnava — Dinamo Bu
curești și Austria Salzburg — 
U. T. Arad. Transmisia se va 
face pe programul I cu înce
pere de Ia ora 16,15

(Agerpres)

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
In ziua a patra a turneului in
ternațional de polo pe apă do
tat cu „Trofeul Jadran**, care 
se desfășoară la Hvar, selec
ționata României a întilnil for
mația R. F. a Germanie'- pe 
care a învins-o cu scorul de 
8—5 (1—0, 3—3, 2—1, 2—1) •-

Intr-unui din derbiuriie com
petiției, echipa U.R.S.S. a ter
minat la egalitate 3—3 (0—0, 
2—0, 0—1, 1—2) cu reprezenta
tiva Iugoslaviei. In celelalte 
două partide disputate s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Ungaria .U.A. 6—4 (1—0, 

—1): Olanda — 
(1—1. 0—0 1—1.

In clasament conduce echipa 
Iugoslaviei cu 7 puncte, urmată 
de Ungaria — 6 puncte (22—15), 
U.R.S.S. — 6 puncte (17—12), 
România — 6 puncte (19—15), 
S.U.A. — 3 puncte, Italia — 2 
puncte (13—11), Olanda 2 puncte 
(10—16) și R. F. a Germaniei 
— 0 puncte.

•
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Boxerul englez dc categoria grea 
Jack Bodell este noul campion 
al Europei. In meciul disputat) 
la Londra, in prezența u i-.'ie 
10 000 de spectatori el l-a învins 
la puncte după 15 reprize 
compatriotul său Joe Bugneiv
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