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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
miercuri, 8 august, în stațiu
nea Neptun, delegația Parti
dului Poporului Mauritanian, 
condusă de Abdoulaye Baro, 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic Na
țional al P.P.M., ministrul lu
crărilor publice și al muncii, 
care, la invitația 
P.C.R., face o vizită 
noastră.

Au fost de față
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Reprezentantul Partidului

C.C. al 
în țara

tovarășii

o Proiectanti
T

O Constructori ,
© Beneficiari
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l Toate lucrările la termen, 
de buna calitate ! La mina Vulcan

. .

0 conlucrare strînsă între toți factorii Fiecare tonă extrasă suplimentar

Cerință obiectivă de beneficiu al

pentru creșterea ritmului
In cadrul colectivu

lui de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al 
minei Vulcan, între
cerea pentru tot mai 
mult cărbune cunoaș
te, în aceste zile, o 
intensificare sporită. 
In abatajele minei, la 
temperatura înaltă a

faptului de muncă se 
depun neprețuite efor
turi de gîndire 
toare, 
centrare 
lorificare 
ră a potențialului teh
nic și uman al sectoa
relor pentru a obține

crea-
con-

va-

In cinstea Zilei minerului

un plus
întregii societăți• «

noi creșteri ale pro
ducției prin îmbunătă
țirea randamentelor la 
utilaje și a producti
vității muncii planifi
cate. Sînt eforturi de 
gîndire 
noua 
muncii 

condiții

înaltă, dovezi ale ridi
cării pe o nouă treap
tă a tradiției de mun
că a unui detașament 
călit, în decursul ani
lor, în focul celor mai 
încercate probe ale e- 
roismului.

I 
I 
I

Poporului Mauritanian a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea președintelui Repu
blicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, expri- 
mînd, totodată, mulțumirile 
conducerii P.P.M. pentru in
vitația de a 
în România.

Mulțumind, 
Ceaușescu a 
călduroase felicitări Partidului 
Poporului Mauritanian și pre
ședintelui Republicii, Moktar 
Ould Daddah, pentru succese
le obținute în dezvoltarea e- 
conomică, în întărirea inde
pendenței, împreună cu cele 
mai bune urări de prosperita
te și fericire poporului mauri
tanian.

In cadrul întrevederii, 
subliniat, deopotrivă, 
tisfacție 
care-1 
dintre
Român și Partidul Poporului 
Mauritanian și a fost expri
mată hotărîrea comună de a 
extinde, în viitor, contactele 
bilaterale, schimbul de ex
periență, de informații și de 
vederi, în folosul întăririi 
prieteniei dintre cele două 
partide, al - unității forțelor 
antiimperialiste de pretutin-

efectua o vizită

tovarășul Nicolae 
adresat cele mai

cursul 
urmează 
Partidul

s-a 
sa
pe

cu 
pozitiv 
raporturile 

Comunist

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, miercuri dimineața, pe 
Juan Alfonso Bravo, trimis 
special al ziarului chilian 
Nacion'1.

na- 
între

s-a

deni. Totodată, reprezentanții 
Partidului Comunist Român 
și Partidului Poporului Mau
ritanian s-au pronunțat în fa
voarea lărgirii, în continuare, 

’a relațiilor politice, economice, 
tehnice, culturale și în alte 
domenii dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Islamică Mauritania, spre 
binele popoarelor român și 
mauritanian, al cauzei păcii, 
libertății, independenței 
ționale și înțelegerii 
popoare.

In cursul convorbirii,
subliniat marea însemnătate 
pe care o are dezvoltarea re
lațiilor de conlucrare dintre 
forțele ce luptă pentru propă
șire de-sine-stătătoare, pe 
drumul progresului economic 
și social, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
calea dezvoltării, de a prelua 
și valorifica, în folosul propriu, 
patrimoniul național, de a 
consolida cuceririle democra
tice ale poporului, pentru o 
largă cooperare internațională 
pe bază de egalitate 
reciproc.

întrevederea s-a 
într-o ambianță 
prietenească.

și respect

desfâșurat
cordială,

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Cu acest prilej, 
Nicolae Ceaușescu a 
un interviu ziaristului

tovarășul 
acordat 
chilian.

(Cont. în pag. a 3-a)

mina AnlnoasaLaE. M. Petrila

Start în
experimentarea cadrelor

(Continuare in pag. a 3-a)

realizată la aceste 
are condiții de de-

care ilustrează 
dimensiune a 
desfășurate în 
de mecanizare

de 
indi- 
res-

an s-a pla- 
a trei noi 
apartamente 
apartamente 
apartamente

8W, 
Jiului, nu este exem- 
mai potrivit pentru 
că noile măsuri pre- 
ar fi puse în • apli-

pășitoare
elaborării docu-

pe 
a

Și,
scama

de
Și 
superioa-

de 
prcRăti- 
asigura- 
de pro- 
trei zile

de execuție pe șantiere

Constantin Vișan

PRIMIREA IN l' AIII III (ku,

Cerc dc croitorie

T. ȚAțARCA
(Continuare în pag. a 3-a)

partid 
desfă- 

bună

troșani — doi muncitori des
toinici despre care se vorbește 
numai la superlativ.

în 
trebuie 

Și

Lăcătușii
și Ion Dobre din secția con
strucții metalice a I. U. M. Pe

mecanizare a 
și construcți-

„Ziua brigadierului**

tehnicieni, 
femei, țărani cu 
individuală. S-a 
asemenea, că pe 
ce l-au adus la

Realizarea în condiții opti
me a programului de investi
ții depinde. într-o măsură ho- 
tărîtoare. de modul cum est'e 
pregătit pentru execuție fie
care nou obiectiv, respectiv 
de calitatea colaborării pe tot 
parcursul 
mentației și al execuției, din
tre factorii direct interesanți 
și răspunzători pentru termi
narea lucrării: beneficiar, pro
iectant, executant, furnizor 
de utilaje.

Vastul program de investi
ții ce se realizează în țara 
noastră a impus perfecționa- 
narea necontenită a planifi
cării și organizării activității 
de investiții, acest lucru fă- 
cîndu-se simțit mai evident 
în ultimul timp. Scopul ur
mărit cu precădere — crește
rea eficienței economice 
poate fi atins mai ales 
seama creșterii, calitative 
activității fiecărui factor 
odată cu aceasta, pe 
perfecționării continue a con
lucrării tuturor faclqrilor. 
Conducerea superioară 
partid și de stat a dat 
cații precise ce trebuie 
pectate cu strictețe pentru a- 
tingerea unor cot'e superioa
re de eficiență a acestei con- 
lurări. S-a stabilit astfel, că la e- 
laborarea studiilor tehnico-eco
nomice, institutele 
tare să folosească 
mult cadrele cu 
ale beneficiarului, 
sau lucrînd în afara 
mului de lucru normal, 
proiectele de execuție să fie 
elaborate de beneficiari, în 
cazul lucrărilor de complexi-

tate redusă, și chiar de că
tre executanți acolo unde e 
posibil, degrevînd capacitatea 
institutelor specializate care 
se pot ocupa astfel, în mai 
mare măsură, de studiile com
plexe, de mare amploare.

Se insistă, în același, timp, 
pe necesitatea creșterii cali
tății lucrărilor: au crescut 
competențele consiliilor teh- 
nico-economiCe, documentațiile 
tehnico-economice se dezbat în 
consiliile și comitetele oame
nilor muncii chiar înainte de 
a se deconta, au crescut exi- 

față de dirigenția 
executată de 

ca și fa- 
control 

de

tant și executant’: consiliul 
popular, județean.. Cu toate a- 
cestea elaborarea defectuoasă 
a temelor de proiectare și a 
studiilor 'de amplasament, re
facerile repetate ale documen
tațiilor ca și eliberarea cu 
întîrziere ■ a amplasamentului 
au atras după sine atacarea 
cu 30 zile întîrziere a lucră
rilor de la Petrila și cu 90 zi
le a celor din Vulcan și Uri- 
cani. In pus, pentru ansam
blul din Vulcan încă nu este 
aprobată documentația, iar la 
Uricani nici documentația și 
nici amplasamentul, astfel că 
producția 
lucrări nu 
contare.

Măsura

de proiec- 
tot mai 

experiență 
detașați, 
progra- 

iar

gențele 
de șantier 
beneficiari, 
ță de atribuțiile de 
ale Băncii de Investiții, și
autocontrol ale executanților.

Din păcate, activitatea de 
investiții desfășurată în pe
rioada'trecută din acest’ 
în Valea 
piui cel 
a ilustra 
conizat’e 
care. ‘ Dimpotrivă, punerea lor 
în aplicare este întîrziată nea- 
sigurîndu-se decît sporadic 
premisele îmbunătățirii ac
tivității în viitorul cel mai a- 
propiat. Cîteva exemple pot 
ilustra, credem, domeniile în 
care măsurile ce se așteaptă 
a fi adoptate vor putea avea 
cîmp mai larg de aplicabili
tate.

In cadrul construcțiilor de 
locuințe, în acest 
nificat începerea 
ansambluri : 100 
la Petrila, 196 
la Vulcan și 60 
la Uricani. Beneficiar, proiec-

luată ca documen- 
tațile tehnico-economice 
fie discutate și aprobate 
înainte de decontare — 
consiliile și comitetele Oame
nilor muncii nu a fost aplica
tă cu suficientă operativitate, 
motiv pentru care un volum 
mare de proiecte nu se pot 
defccmta: 665 mii lei la Cen-

Franțisc IACOB 
directorul filialei Petroșani 

a Băncii de investiții

Pentru colectivul minei Petrila, ziua de 7 august a marcat 
un nou și important moment de afirmare a capacității minerilor 
și cadrelor telmico-inginerești de aici in promovarea tehnicii a- 
vansate de extracție a cărbunelui. După terminarea unui șir de 
lucrări pregătitoare, s-a trecut la experimentarea unui modern 
complex de mecanizare a susținerii - CADRE PĂȘITOARE.

Conceput la I.C.P.M.H. și fabricat la I.U.M.P., complexul 
introdus in abatajul frontal 4 vest, stratul 3, din cadrul sectorului 
III ai minei Petrila, constituie o premieră tehnică în mineritul 
Văii jiului. Pentru prima dată se folosește în stratul 3 - deci la 
tavan artificial - un astfel de utilaj care permite soluționarea 
unei probleme miniere grele ; dirijarea mecanizată a operației 
de susținere Se creează astfel premisele de a se rezolva intr-un 
viitor apropiat și problema tăierii mecanizate a cărbunelui in 
cel mai gros și productiv Strat de cărbune din bazin, concomi
tent cu susținerea mecanizată.

In schimbul I de marți, inimosul miner EUGEN VOICU cu 
ortacii săi, îndrumați de specialiștii minei, au efectuat prima puș- 
care a fîșiei în abatajul dotat cu complex, iar in schimbul II s-a 
efectuat cu deplin succes prima operație de pășire a cadrelor 
in front, după care in schimburile următoare ale aceleiași zile 
s-au succedat alte pășiri reușite.

Cu consecvență, 
pe locuri fruntașe

In preajma Zilei minerului, 
brigada condusă de neobosi
tul PAVEL DEDIU. de îa 
E.M. Aninoasa, raportează 
îndeplinirea sarcinilor 
plan la lucrările de 
re necesare pentru 
rea noilor capacități 
ducție ale minei, cu
în avans față de graficul de 
execuție.

Acestui simplu, dar valo
ros fapt de muncă ii adău
găm trăsătura deosebită care 
a caracterizat pe o largă în
tindere de timp activitatea 
veteranului miner ; de șapte 
ani consecutiv brigada a rea
lizat, in fiecare lună, cu o 
consecvență înălțătoare, sar
cinile ce-i reveneau din plan.

Consecvența brigăzii ilus
trează, prin proba activității 
asidue depuse de oameni, tra
diția glorioasă de muncă a 
minerilor, atitudinea înain
tată a muncitorului de tip 
nou, socialist față de muncă.

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

Activitatea de transport 
forestier

trebuie să-și regăsească 
de urgență cadența

%

Unității de 
transporturilor 
ilor forestiere îi revin sarcini 
deosebite pe linia deservirii 
exploatărilor forestiere, în
deosebi a. transportului masei 
lemnoase. Adunarea genera
lă a oamenilor muncii din. ca
drul coloanei U.M.T.C.F. Is- 
croni a constituit un prilej 
de trecere în. revistă a reali
zărilor obținute în cursul pri
mului semestru și de jalonare 
a măsurilbr ce se impun a fi 
luate pentru a situa în viitor 
activitatea la nivelul cerințe
lor actuale.

Primul. semestru a fost în
cheiat cu un bilanț de ansam
blu negativ, reflectat de cele 
21 640 tone și de 394 000 tone 
kilometrice restante față de 
prevederile de plan, ca și de 
neîncadrarea în coeficienții 
de utilizare a parcului și a 
capacității planificate.

Avînd în vedere că salaria- 
ții secției se angajaseră să de
pășească prevederile de , plan

anuale cu 500 de tone și 12 000 
tone kilometrice, rezultă că 
semestrul II va trebui să con
stituie o perioadă de depășire 
substanțială a prevederilor de 
plan în vederea recuperării 
restanțelor anterioare. Sarci
nile de plan pentru anul 1974 
au un caracter mobilizator, 
fiind prevăzute creșteri atît 
la volumul total de transport, 
cit și în privința unor indica
tori sintetici (încărcarea me
canizată, îmbunătățirea' '
structurii parcului auto etc).

După cum a reieșit din ex
punerile făcute de majoritatea 
vorbitorilor, deficiența prin
cipală care continuă să se 
manifeste în cadrul unității.® 
constituie exploatarea nera
țională a parcului auto exis
tent. Cauzele sînt multiple, 
dar rezultatul este unul sin
gur : o eficiență necorespun-

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

„Tineret, etică,
progres“

Comitetul U.T.C. de la E. M. Dîlja pregătește, în cinstea 
zilei de 23 August, o nouă ediție a gazetei de perete „Tineret 
etică, progres1' sub genericul : „Tineretul de la mina Dîlja în 
fața marii sărbători". Cu acest prilej, vor fi prezentate portrete 
ale fruntașilor tineri, acțiuni eficiente întreprinse, realizări pe 
frontul extracției și al vieții de organizație.

sarcină permanentă 
de mare răspundere 

a organizațiilor partidului
Recenta ședință comună a 

secției și comisei organizato
rice ale Comitetului muni
cipal de partid la care au 
luat parte secretarii și alți 
activiști ai comitetelor de 
partid orășenești și din :uni
tățile economice, ale șantie
relor și instituțiilor a prileju
it o analiză cuprinzătoare și 
competentă a modului ctim 
organele și organizațiile de 
partid rezolvă una din sarci
nile primordiale, permanente 
ce le stau în față — primirea 
in partid. Din informarea 
prezentată și cuvîntul multor 
participanți între care tova
rășii Loghin Popa, secretar 
al comitetului municipal de 
partid, loan Rădulescu. prim- 
secretar al comitetului orășe
nesc de partid Petrila, Leon 
Pitic, membru al comitetului 
de partid de la I.U.M.P., Maria 
Brănișteanu, Anton Buciu și 
alții s-a desprins aprecierea 
că preocupările pentru primi
rea de noi membri într-un ma
re număr de organiziții de 
partid, atenția acordată întări
rii lor numerice și calitative 
sînt ritmice și eficiente. S-a 
apreciat că organizațiile de 
bază și comitetele de 
din Lupeni și Uricani 
șoară o muncă constant
in această direcție, acordă gri-

ja și atenția cuvenite întoc
mirii corecte a documentelor 
necesare in rezolvarea primiri
lor. Un număr de 315 din 111 
organizații de bază au primit 
în perioada trecută din anul 
acesta 449 noi membri de par
tid ?— muncitori 
intelectuali, 
gospodărie 
relevat de 
lingă aportul 
întărirea numerică a rîndurilor 
organizațiilor respective, adu
nările generale care au dez
bătut și rezolvat cererile celor 
ce au solicitat primirea in par
tid, au avut un puternic rol 
educativ pentru masa membri
lor de partid. In întreaga des
fășurare a dezbaterii, s-a subli
niat că primirea în partid cons
tituie pentru 
irizațiile de 
permanentă, 
portantă, 
reia 
inițiativă 
ponderea 
calitățile 
fesionale

Ședința a
si unele

Sîmbătă după amiază, la 
Casa de cultură a sindicate
lor din Petroșani, comitetul 
oamenilor muncii și comite
tul sindicatului de la mina 
Dîlja organizează „ZIUA 
BRIGADIERULUI". Vor fi de
cernate distincții fruntașilor 
în întrecerea socialistă pe 
semestrul I ; va fi prezentat 
un spectacol — cu orchestra 
de muzică populară și soliș
tii, cu brigada artistică de 
agitație a exploatării.

„Căminul nostru — 
casa noastră**

Hristache Borș, intr-o discuție cu ortacii losifBrigadierul
Calci, Mieluță Bălan și Remus Costea din cadrul sectorului IV al 
minei Lonea. Brigada se bucură de bune aprecieri pentru modul 
in care iși realizează sarcinile de plan.

Bilanț în activitatea
brigăzilor de producție

și educație
Marți,; în cadrul cabinetului 

de științe sociale, comitetul sin
dicatului de la E.M. Lonea, îm
preună cu comitetul oamenilor 
muncii, la indicația comitetu
lui de partid al minei, au făcut 
un scurt bilanț al activității 
desfășurate de brigăzile de pro
ducție și educație ca și urmări
rea stadiului îndeplinirii anga- 
mentelor asumate în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August. De asemenea, partici-

panții la dezbateri — condu
cătorii de sectoare și șefii for
mațiilor de lucru — au stabilit 
planul de măsuri operativ pen
tru zilele de 8 și 10 august a.c., 
care s-au preconizat a fi decla
rate zile de producție mărită.

După dezbateri, în sala de a- 
pel a minei brigăzile artistice 
ale clubului din localitate au 
susținut un micro-program ar
tistic, în cinstea minerilor frun
tași de la sectorul III.

I

I

*

Ktâtiu

M I NERII
temerari ai adincurilur, 

făurari de viață nuuă
< MUNCA Șl CARACTER (reportaj lingă izvorul cărbunelui) 

< O generație inmină alteia flacăra vie a pasiunii pentru 
minerit < „Aproape, cit mai aproape de sufletul ortacului" + Un 
bun prieten și coleg de muncă + „Dinastia" muncitorească a 
Maroșanilor.

(In pagina a 2-a)

orgcnele și <?rga- 
partid o sarcină 
deosebit de im- 

îndeplinirea că- 
să se manifeste 
perseverență, iar 

atenției să cadă pe 
politice și etico-pro- 
ale celor primiți.

relevat totodată 
neajunsuri ce mai

Concursul, pe plan /ude- 
lean, pentru buna gospodări
re a căminelor muncitorești 
alo neiamiliștilor, intitulat 
„Căminul nostru — casa 
noastră", a decernat locul I, 
pe Valea Jiului, căminului 
Exploatării miniere Dîlja. la
tă răsplata unei perseverente 
preocupări și un Început bun, 
care se cere dezvoltat conti
nuu

in cursul acestei săptămîni, 
în cadrul Casei de cultură 
din Uricani a fost deschis un 
cerc-școală de croitorie. Cer
cul este frecventat de un nu
măr de 30 de cursante care 
se inițiază în tainele confec
ționării vestimentației, sub 
îndrumarea unei pricepute 
„învățătoare", instructoarea 
Tatiana Cacoveanu.

♦ Adoptarea proiect
de rezoluție inițiat de 
România și de o serie de 
alte țări in Comitetul eco
nomie al E.C.O.S.O.C.

♦

♦

♦

♦

întrevederea dintre Todor
Jivkov

Lupte
Pnom

și Fam Van Dong.

violente in jurul 
Penhului.

Reuniunea tineretului șco
lar din țări riverane Medi- 
teranei.

Faptul divers pe glob.

(In pagina a 4-a)

Congelatoare în maga
zinele cu autoservire
Un număr de 8 magazine 

ale I.C.L.S. „Alimentara", in
tre care nr. 26 și 42 din Pe
trila, nr. 12 și 18 din Petro
șani, nr. 58 Vulcan, nr. 61 
și 68 din Lupeni, precum și 
nr. 79 clin Uricani au lost do
tate cu congelatoare de ma
re capacitate. Toate acestea 
fiind mgazine cu autoservire, 
congelatoarele permit perso
nalului lor să păstreze in 
condifii optime și să expună 
spre vînzare unt, untură la 
pachet, păsări congelate, în
ghețată la pahar etc. cu ca
re cumpărătorii se pot servi 
singuri din congelatoare
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aproape de sufletul ortaculuiMuncă și caracter „Aproape, cit mai
...Drumul spre 

cărbunelui nu mi s-a 
nici de data aceasta, 
lung... Ziua rămăsese 
departe, în urmă, sus, 
troșani,

izvoarele 
părul, 

prea 
mult 

in Pe-
înaintam pe galerie, 

intr-o lume de neliniști și tai
ne, spre Aninoasa, și senza
ția, demult știută, că aici, In 
subpăminturi, relația dintre 
timp și spat iu e alta decît 
afară, îmi acaparase gloduri
le și doar explicațiile, rare 
dar mustind de detalii (ce sa 
refii mai întiil), ale însoțito
rului nostru în adîncurile 
Dîljei, tehnicianul in proble
me de aera/, losii Halaszi, 
mă readuceau, din cînd în 
cînd, la realitate... Am cobo- 
rit prin putui nr. 2, înaintam 
tot mai adine. Ne oprim, 
blocul a, ia orizontul 578, 
abatajul 
„Stăpinui" 
cărbune, 
Cosma, e 
Ne

cameră nr. 7 
acestui izvor 

ongadierui V ușile 
plecat in concediu 

tntimpină mlocuitoru. 
său, șeiul de schimb V ASi 
/,fc GHEORȚU și ortacii săi 
Mihai Pokanschi și Llirinc. 
Zoitan..

— Noroc 
— Noroc 
b un om

Gheorțu I Pare stingherit, la 
început, închis, nu e dispus 
să ni se destăinuia. Insistăm. 
SUrșitul unui rictus, in coltul 
gurii, se deschide înflorind 
intr-un zîmbet. „Apoi, noi 
sintem aici să dăm cărbune. 
De-aia sintem aici I Azi n-am 
dat. Am asigurat șpiful la 
acoperiș. Era necesar. S-a 
pușcat pe la ora 10... Lumi
nile palide ale lămpilor elec
trice din /ur mă împiedică 
să deslușesc chipuri. Renunț. 
Călăuza și fotoreporterul 
s-au oprit cu minerul Nicolae 
Pintilie De undeva, dintr-un 
perele negru, o voce stră
punge liniștea. O mică aluzie 
la... fotogenie (Nicolae, mehe- 
ie-[i bluza, să Ieși frumos în 
poză!"). Gata, gheaja s-a 
spart I Nu știu ce l-am în
trebat, în chiar acel moment 
de instaurare a destinderii, 
cert e 'Că Vasile Gheorțu 
s-a... pornit Am ghicit dintr- 
un 
lui 
cu/ 
un 
spună (adevărul e că aflasem 
mai dinainte ceva, în treacăt, 
despre acest lucru !).„ „Da
că respect ceva în lume, apoi 
aceasta e dreptatea. Și ade
vărul. Mina m-a învățat
acest lucru. Mina, cărbunele, 
viata de aici m-au învățat
multe. Și ce e omenia, și ce 
e demnitatea m-au învățat..."

— Și ritualul muncii... — 
încerc să-t direc/ionez spre a 
nu străbate prea în fugă, o 
suită întreagă de comanda
mente etico-morale. Aștept 
(firesc, nu despicarea fi
rului în patru, nu înainte 
însă de a oieri interlocuto
rului cîteva repere explicati
ve în plus Răspunsul nu întîr- 
zie.. „Așa îi ziceți dumnea
voastră, ritualul muncii. Noi 
îi zicem, simplu, muncă. Du
pă părerea mea, omul a creat 
mina. Prin munca lui. EI i-a 
dat viată. Aceste straturi de 
cărbune, pe care se zice că 
natura, anii, mileniile le-a 
făcut, ar fi așteptat, necunos
cute, nemîngîiate, nesupuse, 
mult și bine, dacă n-ar fi in
tervenit la timp mîna omului. 
A minerului...

— Ce înseamnă la „timp" ? 
(Mă gîndesc că, poate, lui 
Vasile Gheorfu — despre ca
re aflasem că e un miner har-

bun I 
bun I

deosebit Vasile

început, că sub masca ce- 
— vorba poetului — „tă
cu o lebădă" se ascunde 
om care are ce să-mi...

I 
I
I
Iunei năzbîtii a copilului, te 

repezi să cauți în carte mo
dul cum trebuie să reațio- 
nezi ? Nu. Reacționezi cum 
crezi că e bine, cum ai învă
țat, cum îți amintești că au 
procedat părinții tăi cu tine.. 
In fata necazurilor pe care ni 
le pricinuiește cărbunele tre
buie să știi să lupți... Cu dîr- 
zenie, cu inteligentă ! Asta e! 
Mineritul e o știință, nu ? 
Care se învață greu. Nu spun 
eu prima oară acest adevăr, 
dar am să-l susțin orieînd.

...Acolo, jos, la cărbune, la

Dar cel mai bine și-a etalat 
Ion Baciu capacitățile sale de 
bun organizator, de bun pe
dagog și psiholog, prin felul 
în care a reușit să-și stabilize
ze oamenii din brigadă, 
deobște pe cei tineri.

— Ideea integrării lor 
pide în tainele profesiei 
stabilizării lor m-a obsedat 
necontenit. Trebuia găsită a- 
cea modalitate prin care să-i 
determini pe noii angajați să 
îndrăgească încă de la înce
put — cînd s-au izbit de pri
mele greutăți — această me
serie. care după 16 ani de 
minerit pot spune că-i fru
moasă, că iți poate aduce sa
tisfacții. Și am încercat înda
tă ce mi-au fost repartizați a- 
proape jumătate din efectivul 
brigăzii tineri noi angajați. 
Și se pare că am reușit. Esen
țial este să știi să te apropii 
de ei, să le cunoști necazu
rile, să cau/i să-i ajufi, să te 
faci înfeles. Și rezultatele vin 
apoi de la sine...

Ion Baciu a reușit. A izbîn- 
dit ceea ce altora li se părea 
imposibil, tocmai pentru fap
tul că a știut cum să se apro
pie de sufletul ortacului, a 
găsit și folosit acea punte de 
legătură dintre oameni, s-a a- 
propiat de noii angajați, le-a 
insuflat dragostea pentru 
muncă. Și a reușit să le

6 ori decît vechiul său frontal 
și avînd în componenta noii 
brigăzi ce i s-a Încredințat ju
mătate de efectiv muncitori 
noi angajafi, a izbutit să re
dreseze situația, să-și realize
ze sarcinile de plan, depășind 
chiar randamentele planifica
te. Poate mai presus de toate 
succesul este contribuția tutu
ror membrilor brigăzii, pe ca
re brigadierul a reușit să-i o- 
mogenizeze, să le insufle tu
turor acel aer al devoțiunii 
tafă de cerințele asprei lor 
meserii. Brigada lui Ion Ba
ciu se numără acum printre 
cele mai apreciate colective 
din cadrul sectorului și chiar 
al exploatării. Frontalul lui a 
fost declarat cel mai bine or
ganizat și gospodărit loc de 
muncă. La școala muncii din 
brigada lui Baciu s-au format 
mineri ca Nicolae Dumitrache, 
Vilmoș Orosz, lanoș Szabo, 
Iosif Hăbuc, astăzi șefi de 
schimb. In prezent din cadrul 
formafiei de lucru au fost tri
miși 4 oameni la cursurile de 
calificare pentru meseria de 
miner. Si discipolii continuă 
la cote valorice superioare 
ceea ce cu pasiune și compe
tentă le-a fost Împărtășit de 
dascălul lor în ale mineritului, 
brigadierul Ion Baciu...

arate acestora că sînt capa
bili, să le trezească interesul 
și dorinfa de a se realiza, ară- 
tîndu-le importanta reală pe 
care o au ei, tinerii, pe plan 
social, rolul pe care el sînt 
chemați să-l aibe în contextul 
efortului general al construc
torilor noii orinduiri...

me roși mineri din diverse for
mații de lucru în timpul în
cleștării lor din adîncuri cu 
tăria straturilor de cărbune. 
Iar cuvintele prin care am în
cerca să exprimăm trăsăturile 
și laptele de muncă ale aces
tor oameni nu pot fi altele 
decît acelea care numesc cu
rajul. numesc abnegația și 
conștiința ridicată, capacita
tea de a hotărî, dîrzenia 
voința...

n rimele contururi ale 
f' portretului eroului a- 
* cestor rînduri au apă

rut cu concursul altora, al a- 
celor ortaci care-1 cunosc de 
multi ani, care-l apreciază 
pentru ceea ce a făcut și face 
în continuare pentru bunul 
mers al producției, pentru fe
lul său de a fi. Și în modul 
în care ni l-au prezentat oa
menii în mijlocul cărora tră
iește și muncește comunistul 
IQN BACIU — căci el este 
protagonistul reportajului nos
tru — nu are nimic, absolut 
nimic ieșit din comun. Erau 
doar acele firești aprecieri, 
rostite de ortacii brigăzii de 
Ia frontalul din blocul IV al 
sectorului III de la mina Lo
nea, de membrii formafiei de 
lucru pe care cu dibăcie o 
conduce Ion Baciu.

Și din cuvintele lor se con
tura imaginea unui bun me
seriaș angajat pînă la pasiu
ne și supremă dăruire în tre
burile mineritului. Faptele 
sale de muncă se identifică 
cu eroismul în a răzbi durita
tea zăcământului de cărbune, 
pentru a smulge din chingile 
în care-i prins sub munte cît 
mai multe tone de „diamant 
negru". Și asemenea acte de 
muncă înfăptuiesc zilnic

nic,
ieși... din vorbă 
vin întreruperile, dar nu pot

destoinic, dar să nu-j 
nu-i con-

să-mi reprim întrebările, am 
să mă străduiesc...)

asta ?

cărbunelui

străjuite de munți cu 
semețe, oamenii au 

; de veacuri mineritul, 
aspră și trainică pe 
munților. Ei, minerii,

Reportaj 
lîngă izvorul

în-

ra-
?i

Vasile Gheorțu la izvorul cărbunelui.

/* n 1971, s-a introdus 
abatajele frontale 
In TTT al 1

în 
de 

s Ia sectorul III al minei 
Lonea susținerea cu stîlpi fe- 
romatici. Activitatea se des
fășura greoi, anevoios. Tre
buia găsit un om experimen
tat, bine pregătit proiesional, 
bun organizator care să de
mareze lucrul Ia noul abataj 
frontal. Și conducerea exploa
tării și comitetul de partid 
s-au orientat spre persoana 
brigadierului Ion Baciu de la 
sectorul II, minerul care să 
preia un schimb Ia noul a- 
bataj frontal. Și comunistul 
Ion Baciu a înțeles pe deplin 
ceea ce i se cere, ceea ce se 
așteaptă de Ia el.

In condițiile unui loc de 
muncă mai dificil, cu un front 
de lucru mai mare de circa

e precieri asupra muncii 
/i șl activității depuse 
' * de brigadierul Ion Ba

ciu ne-au fost făcute în cu
vinte elogioase de către tova
rășii ANDREI COLDA. se
cretarul comitetului de partid 
al minei, ION ȘILINCA, pre
ședintele comitetului sindica
tului, maistrul miner ILIE 
COROIU din revirul unde 
muncește și eroul acestor rîn
duri : „un comunist, un briga
dier care-și onorează prin fap
te de muncă cartea de vizită, 
un om de omenie". Aprecieri la 
care noi mai adăugăm doar 
atlt : un muncitor destoinic 
care prin ceea ce a făcut și 
face argumentează pe deplin 
temeinicia vechiului proverb 
românesc care spune că 
„omul sfințește locul" Și des
pre brigadierul Ion Baciu se 
poate spune că Intr-adevăr el 
este unul dintre acești oa
meni...

Ionel ȚABREA

I 
I
I

l

fi știre mai recentă, apă
rută în cotidianul nostru, ne 
aduce vestea, că în cadrul 
procesului de modernizare 
a transportului și a măsuri
lor concrete de depoluare a 
atmosferei orașului, Prepa- 
rația Lupeni a fost dotată 
eu două locomotive diesel hi
draulice.

Prin parbrizul uneia din
tre aceste locomotive, zilnic, 
scrutează siguranța drumu
lui așternut pe paralelele de 
oțel un tînăr, Ștefan Maro
șan.

La depoul de locomotive 
al Preparației T.upeni, în 
fiecare dimineață răspund 
la apelul dinaintea intrării 
în schimb doi mecanici de 
locomotivă Ștefan Maroșan I 
și Ștefan Maroșan II. Tatăl 
șî fiul. Două destine sub ra
port genealogic, o afinitate 
perfectă în ceea ce privește 
dragostea pentru meseria a- 
leasâ și practicată la nivelul 
unei lăuntrice chemări și pa
siuni.

♦
Cele două destine sînt im

plantate adine în miezul tim
pului care i-a format și i-a

Așa, cu nuna părintească în 
formarea unui copil ascultă
tor. Cu cît mîna se face sim
țită, corectă, fermă, mai a- 
proape de... data nașterii aces
tuia, cu atlt copilul va fi mai 
ascultător și va învăța doar 
lucruri bune și va fi mode
lat așa cum se cade. Așa și 
cu cărbunele. Omul a apărut 
în viața lui ia timp, 
supună, să-l facă de 
tă... cum vrea el !

— Și cărbunele e, 
neascultător, 
vrătit ?

— Ba, bine 
Uneori e rău. 
stare să te exaspereze, 
sufoce puterile. Ei, aici, din 
nou, ca în educația copilului, 
e nevoie de... tact. De-aia e 
bine să știi cît mai mult mine
rit. Ca să știi cum -să-l „iei", 
îr diferite situații, pe acest 
cărbune. Azi nu se mai lu
crează în virtutea inerției. Să 
simți că leșini și să-i dai îna
inte. Forțele trebuie să le ai 
mereu proaspete, să-ți păs 
trezi vigoarea, puterile...

— Altfel, cărbunele obser
vă și devine și mai neascul
tător — adaug. după care, 
dintr-odată (ah I), o altă în
trebare : Dar cum, există so
luții ? ■

— Ei, soluț'i I Ce, în fața

Ca să-l 
trebuin-

uneon, 
suspicios, răz-

ca nu I Este ! 
Cărbunele e în 

să-ți

cota celor 578 metri tafă de 
nivelul mării, m-am „lăsat" 
impresionat, zilele trecute, de 
un om al cărbunelui. De un 
om între oameni. Un miner cu 
suflet mare, cit un astru al 
cerului a cărui lumină parcă 
o purta în priviri, aducînd 
ziua în păienjinișu) galeriilor 
Dîljei, lîngă izvorul cu susur 
ascuns al cărbunelui. Acolo, 
/os, la cărbune nu am văzut 
un spectacol de pantomimă, 
cu umbre și lumini și mișcări 
frînte, ci o lume, oameni, o 
lume aparte, cu taine și aspri
me, din care omul, oamenii, 
minerii extrag folosul, cărbu
nele, și-l duc, apoi, fără aju- • 
torul vreunui fir al Ariadnei, 
prin labirinturi, sus, la ziuă...

Acolo jos, la cărbune, în 
abatajul lui Vasile Gheorfu, 
alături de acesta, în cîteva 
ore, privindu-l, admirîndu-i 
munca, urmărindu-i mișcările 
precise, exacte, știute și... 
„descusîndu-i", am înțeles 
(încă o dată I) un precept ai 
tempo-ului zilelor noastre a- 
vînțate de azi spre desăvâr
șire — lîngă focul sacru al 
muncii se „coace" caracterul 
omului... Se împlinește, se în
nobilează caracterul omului I

V. TEODORESCU
_______________________________

In urmă cu aproape 
nouă ani la Exploata
rea minieră Vulcan so
sea un tînăr de 17 ani, 
venit de pe meleagurile 
județului Iași. De o sta
tură potrivită, acesta a- 
vea în priviri și inimă 
dorința feirbinte de a se 
califica cit mai grabnic 
în minerjt, de a se arăta 
colegilor de generație — 
și nu numai lor — ceea 
ce poate, ceea ce e ho- 
tărit să facă. Venit aici, 
la mina Vulcan, a fost 
repartizat ca muncitor 
necalificat în brigada lui 
Ion Nicoară, „tare om 
de treabă, bun povâțui 

' tor și cu mult 
pentru ortacii săi 
muncă", după cum ni-1 
înfățișează eroul acestor 
rînduri — Costică Popa.

Pe vreme c.e anii au trecut, 
Costică se afirma tot mai 
mult. După efectuarea stagiu
lui militar, în 1968, se reîn
toarce în mijlocul ortacilor de 
muncă altăurîndu-se mineri
lor din brigada condusă de A- 
lexandru Nicoară, la același 
sector IV. „M-am acomodat 
încă din prima zi. Frumoasă-i 
meseria noastră de miner. O 
admir, o îndrăgesc și o res
pect precum cuvintele părin
tești ale lui Ion Nicoară, pri
nsul meu dascăl la mină. In 
cele din urmă m-am calificat 
în meseria de miner". Acesta 
a fost idealul Iui Costică. A- 
cum este hotărît cu mai mulți 
colegi de generație să urme
ze liceul seral.

— Ortacii mei de muncă 
m-au îndrăgit, împreună am 
realizat randamente frumoase, 
să avem noi sănătate cît căr
bune am extras.

Intr-adevăr rezultatele înre
gistrate de formația de lucru 
de la sectorul III al minei, re
cent transformată în „Brigadă 
de producție și educație co
munistă a tineretului" sînt e- 
dificatoare pentru hărnicia 
componenților ei Numai în

suflet,
de

semestrul I ei au scos la ziuă 
aproape 2 200 tone cărbune. Și 
ritmul actual de muneă este 
mereu în creștere.

Datorită rezultatelor obți
nute de brigada lui, a activită
ții depuse în cadrul organiza
ției U.T.C din sector a fost 
ales în biroul 
U.T.C., membru în
U.T.C. pe mină și în 
comitetului orășenesc 
Vulcan.

După exemplul lui
Popa mulți tineri din preajma
sa au devenit idevărați duș
mani ai risipei de materiale 
și buni prieteni ai recuperării 
și recondiționării la maximum 
a materialelor folosite 
cui de muncă Dioloma 
noare a C C. al U.T.C. 
fost acordată în anul 
cu ocazia sărbătoririi a
ani de la crearea organizației 
revoluționare de tineret din 
România, constituie o răsplată 
și un stimulent totodată în 
activitatea sa, de bun prieten 
și coleg de muncă, pentru toți 
cei din jurul său.

organizației 
comitetul 

biroul 
U.T.C

Cost) că

la lo- 
d.» o- 
ce i-a 
trecut
50 de

I. BĂRBULESCU

0 generație înmînă alteia flacăra vie

înzestrat cu înalta conștiință 
muncitorească, de a preda 
ștafeta meseriei chiar în si
nul familiei.

Ștefan Maroșan I, tatăl, se 
■flă în fața unui eveniment

rod al minerilor de la Lu- 
peni, or fi remorcat „Reșița 
1“ pe care și-a petrecut Ște
fan Maroșan I cea mai mare 
parte din cariera sa de me
canic de locomotivă ? Cine

fiul lui cel mare, căruia i-a 
împrumutat și prenumele a 
terminat școala profesiona
lă, i-a oferit șansa să-și ur
meze tatăl. Acesta n-a ezi
tat o clipă. S-a suit pe măr

„Dinastia44 muncitorească 
a Maroșanilor

care, atunci cînd amintește 
de el, face să-i tremure vo
cea de o liniștitoare emoție. 
Peste două luni, va intra în 
pensie. Eveniment în aparen
ță de o adîncă satisfacție cu 
gîndul la odihna binemerita
tă, dar cu strîngere de ini
mă cu gîndul la colectivul 
în sînul căruia a muncit 34 
de ani, dintre care 24 cu 
mîna pe regulatorul locomo
tivei cu aburi.

Cîte vagoane cu cărbuni,

ar putea să știe ? Ochji a- 
geri ai lui Ștefan Maroșan I 
au scrutat ani de-a rîndul 
nu numai calea de fier ci 
și pe tinerii care se ridicau 
alături de el, în însușirea 
meseriei pe care o stăpîneș- 
te perfect și este gata orîcînd 
s-o împărtășească și altora. 
Sub mîna lui au crescut și 
s-au calificat mulți tineri, 
care astăzi fac cinste 
rintelui lor profesional, 
tunci cînd, în anul

pă- 
A- 

1965,

chiză lîngă tatăl său, în lo
comotiva cu aburi. Zi de zi, 
ceas de ceas, începînd cu a- 
ceea dată, a urmat o impre
sionantă și responsabilă pre
dare de ștafetă.

Timpul a trecut, iar lucru
rile au urmat făgașul lor 
normal, firesc. Tehnica nouă 
a pătruns și în transportul 
ce se desfășoară în cadrul 
preparaților. Ștefan Maro
șan II a schimbat locomoti
va cu aburi cu o modernă

locomotivă Diesel, rămînînd 
fidel meseriei moștenite de 
la tatăl său.

Prin parbrizul Dieselului, 
un tînăr scrutează zilnic pa
ralelele de oțel. Peste numai 
două luni pe o bancă din 
părculețul din centrul Lupe- 
niului, un pensionar va pri
vi cu ochi blajini (și poate 
puțini umeziți) mersul lin al 
trenului care transportă 
cărbunele în gară. Iși va 
spune desigur, așa pentru 
sine, că cei 34 de ani petre- 
cuți în cîmpul muncii, n-au 
rămas fără urme care să-i 
facă cinste și să-i asigure 
tihna plăcută, binemeritată.

Tînărul de pe Diesel pri
vește încrezător nu numai 
Ia îmbrățișarea paralelelor 
ci și Ia viitorul care va fi 
continuarea unui drum în
ceput de mult. Ștefan Maro
șan II și-a întemeiat de 
rînd, o familie. Pe una 
locomotivele viitorului 
urca poate într-o zi, un
reprezentant al dinastiei 
muncitorești a Maroșanilor

cu- 
din 
va 

nou

Tiberiu JIANU

In ținuturile noastre, ale Văii 
Jiului, i"'” 
piscuri 
născocit 
Meserie 
măsura 
generație după generație au 
scris apăsat, în cărbune, isto
ria trecutului, scriu prezentul, 
așa cum tot ei vor scrie și vi
itorul măreț al acestor locuri. 
Copiii invață de mici limbajul 
părinților mineri. Părinții își 

amintesc de bunicii lor, care 
aveau aceeași îndeletnicire. 
Astfel, din tată în fiu s-a trans
mis prin timp o meserie. O ge
nerație i-a înminat alteia lam
pa și salutul mineresc „noroc 
bun*’, clădind din dragoste de 
muncă și curaj, cu mintea age
ră și brațele vinjoase, datina 
minerească.

Dacă omul dintotdeauna al 
Văii Jiului și-a inchinat viața 
și truda aducerii la lumină a 
bogăției de cărbune, la rîndul 
său, mina îl răsplătește cum 
se cuvine, îl crește temerar și 
demn, cinstit și puternic.

...Așa a crescut în 35 de ani 
de minerit, fiul minei Aninoa
sa, Costinaș-baci un om din- 
tr-o bucată, sprinten, vînjos, în 
ciuda celor 66 de ani ai săi, 
tată a celor șase copii, din un
sprezece cîți s-au născut. Ne-a 
primit cu vorbe de duh, iar 
noi, i-am ascultat amintirile, 
pînă nu demult intense trăiri. 
„Cînd aveam 16 ani am venit 
la Aninoasa de prin părțile A- 
brudului. Știam ce 
mina, doar am 
12 ani Ia „baia1* 
noi. $i-apoi tata 
și strămoșii mei, 
fost, dă-i în noroc. Aici la A- 
ninoasa m-a adus un unchi. 
Și atunci în 1923, lucram a- 
proape de suprafață la numai 
50 de metri. In 1958 cînd mi-am 
Încheiat socotelile cu mina, o- 
junsesem la orizontul zece. Am 
început 
cut de 
rămas 
mei. Ei 
nele, nu simt în palme lopata 
și tîrnăcopul. Da eu îs mulțu
mit de ei. Intr-o vreme era 
greu că veneam înapoi de la 
șut cu piinea ce-o duceam, 
iar copiilor le plăcea mai mult, 
ziceau că-i mai bună pîinea 
de la baie".

L-am întrerupt o clipă. Din 
cei șase copii trei sint băieți, 
Doi, Petru și Macarie sînt in
gineri, unul miner altul 
tromecanic, iar Ion este 
tru electromecanic. Toți 
și-au urmat fără clintire 
Au pornit pe același drum al 
cărbunelui, alături de tată, 
pentru a-l continua acum sin
guri. Cum au pornit ?

„Apăi eu le-am spus să 
vețe meserie că-i de aur 
apoi după aceea, treaba 
Așa că toți au învățat la | 
fesională

fost la început strungar, Ion 
sudor, iar Câriuț (așa este a- 
liniat Macarie) a fost lăcătuș 
și strungar'*.

Toți trei au moștenit de 
tatăl lor puterea, tăria de 
racter, ambiție și minți 
gere. Iar mina 
fost de la sine

Aninoasa 
primul

la 
ca- 
a- 
a 

lor
contact cu munca, l-a primit 
și îmbrățișat ca de mult, pe 
tatăl lor. Aici au crescut și ie-

merge cu pașii grăbiți ai pro
gresului social.

...l-am dat binețe bătrînului 
miner. Părăsindu-I, gîndul 
ne-a purtat la atîția alții ca el 
aici, în Vale, care și-au încrus
tat adînc numele în străfundu
rile ei, care au plămădit 
specificul local uman din te
nacitate, cinste, modestie și 
vigoare, din cele mai înălță
toare sentimente și valori mo

înseamnă 
lucrat de la 
de aur de la 
și moțul meu 
tot băieți or

cu începutul ,am fă- 
toate în mină, dar am 
miner. Nu ca feciorii 
nu scormonesc cărbu-

elec- 
mais- 

trei 
tatăl.

i in
și 

lor.
pro- 

meseria. Petru a

Costinaș-baci îți amintește...

ciorii. Acum, Ion Costinaș este 
tehnician cu învățămîntul la 
E.M. Aninoasa. Fostul lăcătuș 
Macarie Costinaș, a muncit, a 
învățat cu perseverență și a 
ajuns la aceeași mină, inginer, 
șef de sector. Acum, la 
I.C.P.M.H. își dăruiește cu 
multă pasiune inteligența, 
cercetărilor miniere. Al treilea 
fecior al lui Costinaș-baci, nu 
s-a lăsat mal prejos. A învățat 
Ia sera! liceul, a urmat Institu
tul și s-a dus acolo unde ero 
nevoie - șef de sector (elec 
tromecanic) Io

Toți, tată și 
știuți și iubiți 
De asemenea, 
de frunte.

Pentru cea mai tînără ge
nerație a Costinașilor (a cita, 
este aproape imposibil de so
cotit), băieții lui Macarie și 
Pătru, încă elevi la școala e- 
lementară, viitorul este știut. 
Invățînd de la părinții lor să 
să iubească și să prețuiască 
munca, vor urma liceul indus
trial. Vor continua tradiția fa
miliei pe o treaptă nouă, su
perioară. Desigur, își vor în
trece părinții și bunicul, vor

familiei 
altele

E.M. Vulcan, 
fii, mineri bine 
de cei din jur. 
toți comuniști

rale. Este deajuns să privești 
cataloagele de la școlile pio- 
fesionale miniere sau de la 
liceul industrial, ca să te con
vingi că asemenea 
Costinaș, nenumărate
păstrează cu sfințenie datina 
minerească ce vine din stră
buni.

Cîteva nume de elevi ai 
secției exploatări miniere din 
cadrul Liceului industrial Pe
troșani, grăiesc despre aceas
ta Iosif Demeter este fiul lui 
Gheorghe Demeter, miner la 
Aninoasa, Tiberiu Kiss are 
tatăl miner la Vulcan, Gheor
ghe Diaconescu la mina Lo
nea, Zoitan Varga, este fiul ■ 
lui Francisc Zoitan, miner la 
Lupeni La fel Luca Popescu, 
Nicolae Olăreț, Nistor Arman, 
Dănuț Chirilă, Vasile Tas, 
sînt numai cițiva din elevii 
secției exploatări, care au îm
brățișat mineritul. Și cei care 
îi vor urma, sint chezășia de 
nezdruncinat a faptului că în 
Valea Jiului va străluci întot
deauna nestinsă flacăra vie a 
lămpii de miner...

Ionica FIERARU
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Colectivul bibliotecii Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Petroșani, ți-a orientat întrea
ga activitate din acest an spis 
stimularea lecturii oameniloi 
muncii, spre atragerea acesto
ra la Dioiiotecă. De alttei, a- 
cest lucru a fost evidențiat in 
cadrul schimbului de experien
ță organizat in luna iulie de 
Consiliul municipal al sindica
telor și la care au participat 
toate bibliotecarele de la clu
burile și casele de cultură din 
Valea Jiului, aparținind sindi
catelor. Dezbaterile care au a- 
vut loc, au arăta! că s-au fă
cut pași apreciabili în această 
direcție, că lună după lună, 
noi și noi oameni ai muncii au 
poposit cu viu interes, în orele 
libere, la biblioteci.

Pentru atragerea a cît mai 
mulți cititori, colectivul biblio
tecii noastre, duce o amplă și 
sistematică popularizare a căr
ții. în biblioteca noastră se a- 
cordă o mare atenție popu
larizării colecțiilor prin expo
ziție de carte. Acestea se or
ganizează atît cu teme pre
cise cît și pe discipline mai 
cuprinzătoare. De asemenea, 
in bibliotecă funcționează o 
expoziție permanentă de „carte 
social-politică*' și alta cu „cărți 
noi". Ambele, urmăresc pe 
de-o parte să popularizeze co
lecțiile bibliotecii, iar pe de 
altă parte să informeze pe 
cei care ne vizitează asupra 
noutăților cu care a fosî do
tată biblioteca. Mulți dintre 
cititorii noștri s-au obișnuit 
să-și aleagă cărțile pentru lec
tură din cele aflate in expo
ziție.

Printre expozițiile care s-au 
bucurat de interes, amintim 
cele intitulate „Cartea tehnică 
în sprijinul producției" ; „Să 
învățăm mecanica auto" ; „Pa
gini de istorie contemporană" ; 
„Omul și legea" ș. a.

de cărți și autori 
de asemenea e-

Prezentările 
au contribuit 
ficient la popularizarea cărții, 
în ultimele luni s-a pus un 
niai mare accent pe recoman
darea scrisă și verbală a co
lecțiilor. De altfel, munca de 
la om la om continuă să se 
afle în centrul atenției colec
tivului bibliotecii noastre, de
oarece experiența ne-a dove
dit că această formă de con
tact direct cu consumatorul de 
lectură este deosebit de fruc
tuoasă. De asemenea, simpo
zioanele, montajele libere, se
rile literare, dezbaterile, me
dalioanele literare, dialoguri 
pe teme juridice și etice, co
locvii pe teme ateist-științifice, 
concursurile, audițiile muzica
le sint doar citeva din formele 
utilizate pentru a atrage iubi
torii de carte. Merită relevat 
faptul, că in acest an la ac
tivitățile noastre au participat 
peste 5 000 de persoane 
profesii și cu preocupări 
rite.

Considerînd stimularea 
resului pentru lectură ca 
problemă nermanentă, am cău
tat să apropiem cartea de ci
titor, de producție. In acest 
scop s-au organizat zeci de 
activități cu cartea în cămine
le muncitorești ale minei Dîlja 
și ale sectorului livezeni, 
Grupului de construcții al 
T.C.H. și șantierului T.C.M.M. 
pentru a face cunoscute colec
țiile aflate în bibliotecile 
bile care funcționează in 
minele respective.

In viitor, desigur ne 
strădui să perfecționăm 
chile “metode și să găsim 
le mai adecvate universului spi
ritual al municipiului nostru, 
astfel incit 
titorilor noștri 
permanență.

Un imperativ major la C. L. F. Petroșani

de 
dife-

alte-

numărul 
să crească

CHIOREANU,Margareta 
bibliotecară la Casa de cultură 

a sindicatelor - Petroșani

PRIMIREA ÎN PARTID
(Urmare din pag. 1)

în activitatea unor or- 
organizații de partid 
îndeplinirea acestei 

Cea mai serioasă de- 
o constituie faptul că

ordin 
buna 

, cît

Un deziderat de prim i 
care influențează atît 
organizare a desfacerii, 
și buna deservire a populației 
cu o gamă variată de legume 
și fructe proaspete, este rela
ția unitate de desfacere — 
depozit. Mai concret, este vor
ba de relația concretă între 
șefii de unități și șefii de de
pozite. Felul în care aceștia 
se înțeleg sau... nu se înțeleg, 

răsfrînge nemijlocit, pozi- 
sau negativ, asupra cursu- 
desfacerii produselor. Pen- 
ca cei doi factori să facă 
permanență... casă bună, 

este necesară mai întîi organi
zarea judicioasă a activității 
fiecăruia în parte. Numai în 
acest fel poate exista o strîn- 
să unitate de acțiune între de
pozite și unități.

In municipiul nostru, două 
depozite deservesc unitățile 
C.L.F.-ului. cel din Lupeni (șef. 
Dumitru Sanda) și Petroșani 
(șef depozit, Nicolae Alisăn- 
droaie).

Sub aspect general munca 
în depozitele C.L.F. s-a des
fășurat mulțumitor. Mai ales 
la Lupeni — rezultatele sînt

Activitatea
(Urmare din oag 1)

zătoare a întregii aet'.vităb de 
transport.

După cum a reieșit din spu
sele conducătorilor auto 
Coandă Lupu, Dumitru Gheor- 
ghieș, Vasile Mttscăliță, calita
tea reviziilor și reparațiilor 
făcute în atelier influențează 
negativ comportarea în 
ploatare a mijloacelor 
transport. Deși la nivelul 
tregii coloane s-a înregistrat 
o depășire de 1186 zile la 
timpul afectat reviziilor, re-

ex- 
de 
în-

planu-evidente în realizarea 
Iui de desfacere.

Acest calificativ însă 
ridică nicidecum la gradul de 
exigență ce se impune activi
tății într-un depozit. La Lu
peni, dar mai ales la Petro
șani unele deficiențe, ușor de 
înlăturat cu mai multă preo
cupare. au îngreunat în se
mestrul trecut, bunul mers al 
desfacerii mărfii. Iată cîteva 
din cele mai frecvente nea
junsuri : nu se respectă întoc
mai repartițiile sectorului co
mercial, aprovizionare pre
ferențială, neglijîndu-se astfel 
unitățile periferice, comenzi
le se onorează deseori cu pro
duse necorespunzătoare cali
tativ (nesortate, cu aspect 
necomercial), nu a fost orga
nizată aprovizionarea unor 
magazine în raport cu comen
zile unităților.

Dacă unii șefi de unități 
reproșează depozitelor, pe bu
nă dreptate, cele de mai sus, 
nu e mai puțin adevărat că și 
aceștia îngreunează activita
tea de aprovizionare. Nicolae 
Alisăndroaie, șeful depozitu
lui din Petroșani, reclamă fap
tul că din partea unor gestio-

nu se

nari există rețineri nejustifi
cate, nu cer marfă, aceasta 
rămînînd în stoc. La fel, în 
Lupeni la un moment dat, 
existau în stoc cantități mari 

• de piersici și roșii. Nu de 
mult, gestionarii au refuzat 
strugurii motivînd neargumen
tat : „nu se vînd“. Tot gestio
narii sînt aceia care întocmesc 
nejudicios comenzile, astfel 
încît acestea nu reflectă cere
rea de consum a populației. 
Și nu numai că nu depun co
menzile la depozit cu 48 de 
ore înainte, așa cum se cere, 
dar uneori le modifică nejus
tificat chiar în prezența șe
fului de depozit, atunci cînd 
trebuie să-și preia marfa. Du
pă spusele lui N. Alisan- 
droaie, la Petroșani numai u- 
nitatea nr. 3 Aeroport și Pia
ța, respectă întocmirea chib
zuită a comenzilor. Aceste ca
rențe, aparent mărunte, lega
te de întocmirea și prezenta
rea comenzilor la depozite, 
împiedică repartizarea eu dis- 
cernămînt a fondului de mar
fă (în special la produsele de
ficitare) la unitățile de desfa
cere și, implicit, nerealizarea

planului economic ia acest 
sector, precum și nesatisfaee- 
rea cerințelor consumatori
lor.

Nu trebuie trecut cu veăerea 
faptul că merceologii care se 
ocupă de depozite pot și tre
buie să concure la permanen
tizarea concordanței de acțiu
ne între depozite și unități. 
De asemenea, conducătorii 
auto trebuie să răspundă și ei 
prompt cerințelor aprovizio
nării.

Toate aceste lipsuri au fost 
analizate cu responsabilitate 
în cadrul centrului pentru va
lorificarea fructelor și legu
melor Petroșani, ele consti
tuind temeiul întocmirii unul 
complex plan de măsuri. A- 
cesta este menit să îmbună
tățească activitatea atît în de
pozite cît și în unități, astfel 
încît în semestrul TT al aces
tui an, să se recupereze rămî- 
nerea în urmă la desfacere 
(din semestrul I) și să se rea
lizeze planul anual în acest 
sector de activitate, deosebit 
de important pentru aprovi
zionarea populației .-ii nrodu- 
se agroalimentare

Lia MANOLE

de transport forestier
parațiilor și întreținerii, con
ținutul calitativ -ii acestor lu
crări continuă să lase de do
rit.

Aprovizionarea cu piese de 
schimb nu satisface totdea
una cerințele, lipsesc instalați
ile de spălare și de gresare. 
însă, se pare că principala 
cauză a modului necoresoun- 
zător în care se desfășoară 
transportul o constituie, to
tuși, indisciplina și slaba pre
gătire profesională a unora 
dintre salariații coloanei. Gra
ficele de revizii tehnice nu se 
respectă, absențele nemotiva-

dăinuie 
gane și 
privind 
sarcini, 
ficiență 
unele organizații de bază, din 
diferite domenii de activitate, 
fie din neglijenta birourilor 
lor, fie invocînd alte motive, 
nu au mai înscris de o lungă 
perioadă de timp pe agenda 
lor de lucru primiri în partid. 
Lipsește din preocupării^ mul
tor organizații, chiar a unora, 
de Ia exploatările miniere, ori 
este insuficient 
ziune clară și 
de perspectivă, 
vință. Aceasta 
concretizeze în 
tie, cuprinderea în 
muncii de educație 
sprijinirea în direcția ridicării 
pregătirii profesionale și de 
cultură generală a minerilor, 
constructorilor, tehnicienilor și 
altor salariați, îndeosebi din 
rîndul tinerilor, al femeilor, 
oameni care prin atitudinea 
față de muncă și colectivitate, 
prin funcțiile ce le exercită 
ori pentru care îi pregătim și 
aportul ce-1 aduc în producție 
dovedesc prin fapte că merită 
să devină membri ai partidului.

Cîteva din obiectivele și di
recțiile, desprinse din conclu
ziile ședinței, spre care vor 
trebui să se orienteze și să 
persevereze în continuare or
ganizațiile de partid din muni
cipiu, trebuie subliniate. In 
centrul preocupărilor în ce pri
vește primirea în partid vor 
trebui puse calitățile celor pri
miți. Orientîndu-se constant 
spre primirea în partid a oa
menilor de bază din toate ra
murile de activitate — minie
ră, construcții, forestieră, co
merț etc. —, birourile organi
zațiilor de bază, comuniștii, 
adunările generale vor trebui 
să vegheze și să se pronunțe 
în primul rînd asupra calități
lor profesionale și politice ale 
celor ce solicită primirea în 
partid, acordînd încrederea, 
acordul lor, numai celor care 
se dovedesc printr-o temeinică

membru al 
combătute 

preocupare 
în această

conturată o vi- 
cuprinzătoare, 

în această pri- 
ar trebui să se 
luarea în aten- 

formele 
partinică,

pregătire politică și profesio
nală, prin rezultate în produc
ție și printr-o ireproșabilă con
duită moral-cetățenească demni 
de calitatea de 
partidului. Trebuie 
și înlocuite cu o 
constantă „pauzele
activitate. In fiecare lună or
ganizațiile de bază care au și 
pot să-și creeze posibilități să 
primească noi membri de par
tid. să-și împrospăteze și să-și 
întărească astfel rîndurile, ca
pacitatea de. înrîurire în sec
toarele în> care 4șv desfășoară 
activitatea. îndeosebi pe șan
tierele de construcții, la ex
ploatările miniere și forestiere, 
dar și în celelalte unități eco
nomice și prestatoare de servi
cii, organizațiile de bază trebu
ie să-și propună și să realizeze 
sarcina primirii în partid a oa
menilor înaintați din fiecare 
meserie ori specialitate, astfel 
ca la fiecare loc de muncă, în 
fiecare specialitate profesiona
lă să dispună de membri de 
partid pe care să se bazeze în

realizarea sarcinilor, a acțiuni
lor pe care le întreprind.

Mai multă grijă și atenție 
trebuie să se acorde întocmirii 
tuturor documentelor necesare 
la fiecare primire în partid ; 
să se elimine cu hotărîre su
perficialitatea, tendințele de 
formalism, abaterile de la exi
gentele C..C. al P.C.R. cu privi- 
rela primirea în partid.

Imprimînd activității de pri
mire în partid un ritm constant, 
permanent, preocupîndu-se de 
formarea "trăsăturilor înaintate 
lâ cei ce-și exprimă 
de a face parte din
partidului, sprijinindu-i pentru 
întregirea pregătirii politice, 
profesionale și de cultură ge
nerală, organizațiile de partid 
își vor crea premisele pentru 
întărirea continuă numerică și 
calitativă 
vor spori 
politic și 
tivelor în
fi în măsură să rezolve cu mai 
multă eficientă sarcinile ce le 
revin.

dorința 
rîndurile

a rîndurilor lor, își 
rolul de conducător 
mobilizator al colec- 
care activează, vor

< GHEORGHE VARGA — Petroșani 
(Aleea Pinului, nr. 4): „Intervenția11 dv, e 
cît se poate de salutară. E adevărat, se 
continuă sustragerea băncilor publice, din 
scuaruri și de pe alei, de către cetățeni, 
semeni de-ai noștri, cate le... consideră 
„proprietate personală", aducîndu-le în 
preajma casei lor. „Cele patru bănci din 
centrul cartierului «Carpați», ne informați 
dv., au dispărut recent. Bănci publice, în 
folosință individuală, se găsesc în pre
zent., în următoarele locuri : în str. Repu
blicii, nr. 116; în str. Carpați, nr. 6, bloc 
IV, scara 5: în str. 9 Mai, nr. 6 (două 
bănci) ; în str. Florilor, nr. 5...“, Organele 
de ordine au datoria să intervină. Băncile 
publice să-treacă. neîntîrziat,- în patrimo
niul public I

< CONSTANTIN CAUNEC — Vulcan 
(Str. Victoriei, nr. 9, bloc D 2, ap. 38) : în
trebarea dv. — unică — „sună“ cam așa : 
De ce, în ziarul nostru municipal, nu a- 
pare clasamentul județean de handbal ? 
Răspuns : 
campionat nu se dispută, ca la alte dis
cipline, la date fixe, pe etape, ci după un 
sistem al... fixărilor și reprogramărilor, 
cam greu de urmărit. Putem publica cla
samente ale campionatului județean de

Pentru că meciurile acestui

Sumarul 
revistei 

„Lumea"
Astăzi a apărut numărul 33 

□J revistei „Lumea", din al 
cărui sumar reținem ;

Cu prilejul vizitei sale în 
România — o convorbire cu 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim. Actualitatea 
săptămînii este ilustrată prin 
corespondențe din Geneva, 
Cairo, Berlin, Beirut, New 
Delhi, Tokio, Pekin.

Referitor la istoricul rela
țiilor dintre România și ță
rile latino-americane, revista 
„Lumea" publică prima parte 
dintr-o sinteză intitulată „Re
pere ale cunoașterii", con
junctura economică și fluctua
ția valutară occidentală fac 
obiectul unei ample analize.

Revista publică un nou e- 
pisod al serialului „Duelul ar
matorilor" intitulat „Dispar 
vapoarele". Tn acest număr, 
continuarea jurnalului de 
bord al unor naufragiati bri
tanici în Pacific.

Rubrica „1000 plus 1" și 
punctele de vedere din presa 
mondială conțin numeroase 
știri, informații și opinii des
pre evenimente politice inter
naționale.

handbal 
și retur, 
Deva îl

doar de două ori pe an, după tur 
și atunci dacă cei de la C.J.E.F.S. 
întocmesc...

4 MARIA BOZGA — Lupeni (Str. Fa
gului, nr. 12): Adresați-vă serviciului oră
șenesc al miliției, singurul în măsură să 
vă rezolve „cauza", mai ales că, de prin
tre rînduri, am dedus un început de inter
venție al acestor organe.

< GHEORGHIȚA SANDU — Petroșani: 
Și noi am fost informați la fel ca și dv. 
de către cei care au evidenta exactă a 
situației aragazelor. Nu putem interveni, 
în acest caz, peste o hotărîre colectivă...

Fiecare tona extrasă
(Urmore din pag U

Faptele de muncă ale mine
rilor de la Vulcan se cheamă 
zeci de tone de cărbune ex
trase peste plan. Pe graficul 
întrecerii socialiste, alături de 
o cifră convingătoare — 12000 
tone de cărbune extrase su
plimentar — cifră ce depășeș
te angajamentul asumat ini
țial la începutul anului, sînt 
înscrise nenumărate ime ale 
minerilor, realizatorii acestui 
plus de beneficiu al societății: 
VESPASIAN CÂTANA, PE
TRU AELINCAI, CONSTAN
TIN POPA. PETRIȘOR FLO- 
REA, IOAN BUD și numeroșii 
alții, mineri, șefi de brigadă 
și de schimb preocupați în 
continuu de perfectionarea 
muncii în abatajele ce le con
duc.

Pe acest plan se înscriu, de 
exemplu, preocupările perma
nente ale minerilor și cadrelor 
de specialitate pentru orga
nizarea superioară a lucrului 
în abatajele din sectorul III, 
pentru realizarea a cel puțin

200 metii liniari de avansa
re, în fiecare lună, prin creș
terea vitezelor de coborîre 
de la 12 ml la 20 ml pe an, 
fapt ce va conduce la crește
rea producției sectorului cu 
200 tone pe zi. Colectivul sec
torului IV este preocupat, de 
asemenea, de executarea lu
crărilor de mare însemnătate 
pentru punerea în exploatare 
în stratul XIII a unui abataj 
frontal, dotat că tăiere meca
nică și susținere hidraulică. 
Alte noi capacități de pro
ducție se află în preqătire la 
sectoarele I si II-

Măsurile de continuă dota
re, perfecționare a producției 
și a muncii, ușurare a efortu
rilor fizice depuse în abataje, 
minerii le răspund printr-o 
atitudine înaintată, de profun
dă angajare în muncă. In a- 
cest sens, recent, angajamen
tul colectivului a fost supli
mentat cu încă 9 000 tone de 
cărbune pe care minerii de la 
Vulcan sînt hotărîț' să le ex
tragă în plus, pînă la sfîrșitul 
anului.

Cerință obiectivă pentru creșterea ritmului
de execuție pe șantiere

(Urmore din nag. 1)

trals cărbunelui Petroșani, 
197 mii lei Ia întreprinderea 
județeană de gospodărie co
munală și locativă, 56 mii lei 
la Fabrica de industrie loca
lă, creindu-se astfel însem
nate imobilizări în fondurile 
proiectanților.

S-a mai luat măsura ca do
cumentațiile de execuție să 
se depună la bancă în vede
rea admiterii la decontare nu
mai după însușirea lor de că
tre executanți. Aceasta cu 
scopul de a se evita refaceri 
ulterioare, soluții de execuție 
necorespunzătoare, nota de 
comandă suplimentară. In 
practica adoptată, constructo
rii formulează obiecțiunile la 
aceste documentații și urmea
ză concilierile, care, în loc 
să dureze 50 de zile conform 
normativelor, ajung să de
pășească 100 de zile. Lucrări
le, în schimb, sînt atacate e-

xecutîndu-se după documen
tațiile obiectate. Acestea, ne 
fiind admise la decontare, 
generează importante volume 
de producție nedecontată. E- 
xemple: 704 mii lei produc
ție efectuată de T.C.D., la ex
tinderea fabricii Viscoza și 
49 mii lei la baza de produc
ție a E.G.C.; 167 mii lei produc
ție a T.C.M.M. efectuată la 
stația de degazare Uricani și 
modernizarea drumului Pe
troșani — Maleea, 32 mii lei 
producție a I.R.E. Deva efec
tuată la preparația Lupeni 
etc. Ca urmare, în cursul se
mestrului I, producția nede
contată din această cauză a 
depășit 2 milioane lei .

Pe linia sprijinirii proiec
tantului de către principalul 
beneficiar — în cazul la ca
re ne referim este voma de 
I.C.P.M.H. și Centrala căr
bunelui Petroșani — nu s-a 
constatat revirimentul aștep-

tat prin noile reglementări. 
Ba, chiar mai mult, s-a ajuns 
la scumpirea totalului inves
tițiilor pe seama celor mi
niere subterane. Iată cum se 
prezintă faptele : înainte de 
aplicarea Decretului nr. 
162/1973, documentațiile a- 
cestor lucrări se elaborau în 
regia centralei, fără plată. 
Transferînd la I.C.P.M.H. o 
parte din personal, documen
tațiile sînt elaborate de data 
aceasta, de institut contra 
cost. Dacă ne gîndim că în a- 
ceastă situație sînt, în medie, 
500 de devize în fiecare an 
rezultă că plata proiectării 
conduce la scumpirea inves
tițiilor miniere cu peste 2 mi
lioane lei anual.

Nici pe linia sprijinului dat 
de beneficiari în realizarea 
lucrărilor în antrepriză rezul
tatele nu sînt la nivelul aștep
tărilor. E.G.C. și E.G.L. Pe
troșani tărăgănează în mod 
nejustificat preluarea de te

T.C.D. a lucrărilor convenite 
a se executa în regie. La 
T.C.M.M. ajutorul primit cu 
brigăzile de la Centrala căr
bunelui este sporadic și nu 
are la bază un plan de acti
vitate comun, în perspectiva 
întregului an. Cu atît mai 
mult cu cît tocmai la lucrările 
executate de T.C.M.M. se 
semnalează însemnate rămî- 
neri în urmă.

In perioada care urmează, 
cu prioritate, preocupările tu
turor j factorilor responsabili 
de mersul activității pe șan
tiere, în paralel cu pregăti
rea condițiilor ca planul pe 
1974 să fie îndeplinit, trebuie 
să vizeze accelerarea ritmu
lui de execuție a obiective
lor, astfel ca rămînerile în 
urmă care există, așa cum s-a 
indicat în recenta ședință a 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.G.R., să fie lichidate în 
lunile august șî septembrie.

te se cifrează la peste 600, nu
mai într-0 jumătate de an. In 
această situație, mai surprind 
pe cineva, desele „pene" ce 
intervin pe traseu, atîta timp 
cit mașinile pot ti văzute ple- 
cînd in curse cu șuruburi ne- 
strînse, gata-gata să cadă ? 
Poate fi vorba de o întreține
re corespunzătoare a parcului 
cînd fondul de timp nu este 
utilizat corespunzător ? Iată 
și un exemplu singular ; elec
tricianul auto Ion Munteanu, 
nu concepe că ar fj comis o 
abatere atunci cînd a plecat 
în repetate rînduri din timpul 
serviciului la bufetul alăturat!

întreținerea necorespunză
toare a parcului de mașini se 
împletește cu solicitările supli
mentare la care acestea sînt 
supuse datorită stării defici
tare a unor drumuri. între
ținerea acestora constituie, de 
altfel, un domeniu pe care 
conducerea unității va trebui 
să-l considere ca prioritar 
pentru a se putea asigura 
realizarea în condiții normale 
a ciclurilor de rulaj ale ma
șinilor și deplasarea cu vite
zele de transport prevăzute 
prin normative. Nicolae Gui, 
conducător auto, a făcut pro
punerea utilă ca muncitorii 
de la întreținerea drumurilor 
să lucreze grupați, în vederea 
asigurării mijloacelor meca
nizate și a supravegherii Irh
in condiții mai bune.

Cointeresarea materială 
este un domeniu care va pu
tea contribui la îmbunătățirea 
transportului. Așa cum arăta 
conducătorul auto Nicolae 
Băluțoiu, existența unor tra
see grele (Stolojoaia, Surpata, 
Polatiște), face necesară utili
zarea prin rotație a autoca
mioanelor pentru a se putea 
evita uzura unor mașini și a 
se crea tutror conducătorilor 
auto posibilități creseînde a

unor cîștiguri bune. Credem 
că măsura aceasta ar fi utilă, 
și prin 
șoferi 
traseele

După 
discuții 
depășire a impasului actual, 
de mobilizare a activității de 
transport în cadrul coloanei 
Iscroni. Hotărîtoare în acest 
sens va fi contribuția pe care 
și-o vor aduce salariații, care 
vor trebui ca, paralel cu com
pletarea efectivelor, să-și a- 
melioreze simțitor stilul de 
muncă. Reviziile tehnice pre
cum și cele zilnice, exploata
rea cît mai rațională a mij
loacelor auto sînt sarcini deo
sebit de urgente.

C o n d u c e rea coloanei 
U.M.T.C.F. Iscroni, precum 
și forul tutelar vor trebui 
să ia măsuri concrete în 
vederea îmbunătățirii stării 
unor drumuri forestiere, a 
efectuării unor reparații ge
nerale de calitate și a clari
ficării unor probleme de na
tură tehnologică care mai per
sistă (stabilirea ciclurilor de 
rulaj la anvelope, de exemplu, 
pe baza kilometrilor efectiv ru
lați și nu a celor echivalenți, 
este o prevedere de care tre
buie să se țină cont după spe
cificul transporturilor în zo
nele de munte).

Adunarea oamenilor muncii 
din cadrul coloanei Iscroni a 
analizat în spirit responsabil 
situația existentă, numeroase
le lipsuri care mai persistă în 
activitatea secției. In conti
nuare, este o sarcină a fiecă
rui salariat, a tuturor factori
lor responsabili de organiza
rea activității tehnico-econo- 
mice de a acționa pentru rea
lizarea numeroaselor propu
neri făcute cu prilejul adună
rii, astfel încît fluxul de trans
port a lemnului din exploa
tările forestiere ale munici
piului să-și regăsească de ur
gență cadența.

evitarea plasării unor 
neexperimentați pe 
grele.
cum a _ rezultat» din 
există posibilități de

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Condicile de sugestii și reclamații
vor intra

In urma apariției articolu
lui „Să se dea condicilor <ie 
sugestii și reclamații ceea ce 
este al lor" în ziarul „Stea
gul roșu" nr. 7363 din 6 iulie 

Petroșani, 
tovarășilor 

direc-
Vaieriu Marcu, șeful 

ne-a răs- 
„Tovară- 

de 
la restaurantul 

din Petroșani,

1973, l.C.L.S.A.P. 
sub semnătura
Constantin Secarea,
tor și 
biroului comercial, 
puns următoarele :
șui Teodor Crăciun, șef 
unitate,
„Tic-Tac" din Petroșani, a 
fost sancționat cu mustrare 
pentru nerezolvarea în ter-

în drepturi
men a sesizărilor din condica 
de sugestii și reclamații. Re
feritor la tovarășa Ana Szabo, 
lucrător gestionar la unitatea 
nr. 81 „Lacto-vegetarian" mă
surile de sancționare se vor 
lua imediat ce se va prezenta 
ia serviciu, aflin<lu-se în con
cediu de odihnă
nea, am dispus ca
Iul
cu
să
re
lor, urmind să informeze con
ducerea".

De aseme- 
persona- 

de teren al întreprinderii, 
ocazia deplasării la unități 
• orifice modul de rezolva- 
a sesizărilor consumatori-
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In Comitetul economic
al E.C.O.S.O.C.

Adoptarea unui proiect

de rezoluție initiat de

România și de o serie

de alte tari
GENEVA 8 (Agerpres). — 

Comitetul Economic al Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U.. (E.C.O.S.O.C.), care își 
desfășoară lucrările la Gene
va, a adoptat în unanimitate 
un proiect de rezoluție — ini
țiat de delegația română îm
preună cu delegațiile din Al
geria, Argentina, Canada, 
Chile, Peru, Pakistan, Turcia, 
Tunisia. Iugoslavia și Zair — 
asupra rolului științei și teh
nologiei moderne în dezvolta
rea națiunilor.

Ideea de bază a rezoluției 
o constituie necesitatea inten
sificării cooperării internațio
nale și, în acest context, în
tărirea rolului O.N.U. prin a- 
doptarea unor măsuri adecva
te, pentru a sprijini eforturile 
țărilor în curs de dezvoltare 
în vederea accelerării progre
sului lor economic și social.

Rezoluția cere țărilor dez
voltate să acorde asistență ță
rilor în curs de 
pentru ca acestea 
lereze procesul de 
cadYelor calificate,
solideze instituțiile științifice, 
să beneficieze de transferul 
de 'tehnologii pe bază echita
bilă și nediscriminatorie etc

Punînd în evidență 
ta tea 
nări;
telOr 
mu!
științei și-Tehnologiei, activita
te care trebuie armonizată și 
irrtegrată într-o politică unică 
a .Națiunilor Unite în acest

domeniu, rezoluția cere 
mitetului O.N.U. pentru apli
carea științei și tehnologiei la 
dezvoltare să examineze 
sibilitatea convocării 
conferințe internaționale 
O.N.U.: pentru știință și 
nologie.

Co-

po- 
unei 

a 
teh-

W ♦

A

întrevedere

Fam Van Dong
SOFIA 8 (Agerpres). To

dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al 
ședințele

„ al R. P. 
miercuri,
Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam. primul ministru al gu
vernului R. D. Vietnam 
care face o vizită în 
Bulgaria in fruntea unei de
legații de partid și guverna
mentale a R. D. Vietnam — 
relatează agenția BTA.

P. C. Bulgar, pre- 
Consiliului de Stat 
Bulgaria, l-a primit 
la Varna, pe Fam

Lupte violente în jurul
Pnom Penhului
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Aspect din timpul unui recent miting al tineretului japonez organizat in prefectura Yama- 
nashi sub lozinca „prin unitate și solidaritate să construim o țară pașnică și infloritoare in 
Japonia". Ei au demonstrat in apropierea poligonului bazei americane de la Higashi Fuji 
cerind retragerea totală a bazelor americane de pe teritoriul japonez.

dezvoltare, 
să-și. acce- 
pregătire a 
să-și con-

necesi- 
coordo- 

diferi- 
Siste-

unei mai bune 
a activității 
organe din

O.N.U. domtenitil

Partidul Comunist din E- 
cuador sprijină guvernul con
dus de generalul Guillermo Ro- 
driguez Lara în politica sa de 
apărare a intereselor naționale 
— a declarat într-o alocuțiune, 
rostită în orașul Guayaquil, Pe
dro Antonio Saad, secretar ge
neral al C,C. al PC. din Ecua
dor.

> Leopold Senghor, pre
ședintele Senegalului, a anun
țat, mărfi, decizia guvernului 
tării sale de a stabili relații 
diplomatice cu R.D Germană — 
se arată într-un comunicat ofi
cial dat publicității la Dakar, 
reluat de agenția France Presse.

in cadrul unei reuniuni a 
Partidului social-democrat din 
Suedia organizată în orașul 
Sundsvall, din nordul țării, pre
mierul suedez Olof Palme s-a 
pronunțat, din nou pentru opri
rea imediată a bombardamente
lor întreprinse de aviația mili
tară a Statelor Unite asupra 
Ca.mbodgiei.

♦ Banca Centrală a Argen
tinei a început operațiunile de 
evaluare a depozitelor bancare
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Copiii căpitanului
Grant ; Republica : Elibera
rea ; PETRILA : A fost odată 
un polițist ; LONEA — Mi
nerul : Frumos, onest, emi
grat în Australia : ANINOA- 
SA : Ceaikovski : VULCAN : 
Pe aripile vîntului ; LUPEN1 
— Cultural: Ultimul cartuș ; 
URICANI: Love story.

L' mii

0

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 
Radioprogramul dimineții; 8,08 
Matineu muzical; 8,30 La mi-

DIN TARILE 
SOCIALISTE

Exploatări de plumb și 
zinc prin detonări

Oamenii de știință din Ka
zakstan au propus o nouă me
todă de exploatare a zăcă
mintelor de plumb și zinc din 
Gorevsk (Siberia). Intrucit ză
cămintele se află sub albia rî- 
ului Angara, unii specialiști 
propuneau devierea albiei a- 
cestuia și apoi începerea ex
ploatării in carieră.

In cele din urmă s-a hotărîl 
ca extracția să se realizeze în 
subteran prin metoda detonă
rii, iar pentru a proteja aba
tajele împotriva infiltrărilor 
de apă, după extragerea mi
nereurilor, acestea vor fi be
tonate.

Mina „Pridwek** va pro
duce înainte de termen

Mina „Pridwek", cea de-a 
șaptea ca mărime din zona 
carboniieră Rybnik, din R.P. 
Polonă, va fi construită In
tr-un termen extrem de scurt. 
Acest important obiectiv al 
industriei carbonifere polone
ze, a cărui construcție a în
ceput în 1971, urmează să fie 
dat în exploatare in decem
brie 1974.

Odată cu atingerea para
metrilor de producție proiec
tați — 15 000 tone de cărbu
ne în 24 de ore ■— mina 
..Pridwek" va deveni unul 
dintre cei mai mari furnizori 
de cărbune din regiunea Ryb- 
nik.

Sfaturi practice pentru 
gospodine... la ghișeu

flectare la problemele gospo
dărești, între care : cum să fo
losească noile aparate de uz 
casnic, cum să-și alcătuiască 
un meniu rational, cum și un
de să-și organizeze concediul 
in funcție de fondurile bă
nești de care dispun etc.

Se întinde rețeaua de 
drumuri

In acest an, Bulgaria va a- 
dăuga la rețeaua de drumuri 
existentă încă 1300 km de 
șosele pentru construcția că
rora sînt alocate 50 milioane 
leva. Constructorii de dru
muri lucrează în prezent la 
terminarea modernei auto
străzi Hemus — Marea Nea
gră — Tracia care va avea o 
lungime de peste 1 100 km.

Fără tramvaie în centrul 
Pragăi

In 1975, din centrul .Ora
șului de aur" vor dispărea 
tramvaiele. Acest lucru va tl 
posibil in momentul punerii 
în exploatare a celei de-a 
treia linii de metro.

Prima porțiune a traseului 
C va fi dată în folosință în 
luna iulie. La încheierea lu
crărilor de construcție a între
gi rețele 
formă de 
centrului 
vor 
seu 
me

de finii, dispusă în 
triunghi în subsolul

Pragăi, pasagerii 
la dispoziție un tra-.avea

de transport cu o lungi- 
totală de 85,5 km.

Gaze lichefiate la 
„Jignii"

PNOM PENH 8 (Agerpres). 
— In noaptea de marți spre 
miercuri și în cursul dimineții, 
forțele patriotice cambodgie
ne au lansat atacuri deosebit 
de puternice asupra unui ma
re număr de poziții lonnoliste 
din jurul Pnom Penhului, ac- 
ționînd în special în sudul și 
vestul capitalei, khmere.

In cursul, uneia dintre aces
te acțiuni, patrioții au atacat 
stația de radio de la Kambol, 
aflată la 6 kilometri de Pnom 
Penh, în_ vecinătatea aeropor- 

’ tului"capitalei.
După o luptă violentă, tru

pele lonnoliste au fost silite 
să abandoneze postul de radio. 
Alte poziții fortificate ale 
trupelor regimului de la 
Pnom Penh au fost evacuate 
în zona satului- ,-Sală Krous, 
pe șoseaua națională nr. 4, 'iaz 
pe șoseaua națională nr. 2, în 
preajma localității Prek Ho 
(la sud pe Pnom Penh), tru-

pele lonnoliste 
patrioții khmeri 
pierderi grele în 
materiale de luptă.

Ca și în zilele și nopțile pre
cedente, miercuri, aviația a- 
mericană a intervenit masiv 
în sprijinul trupelor lonnolis
te, în zonele care înconjoară 
orașul Pnom Penh.

CAMBODGIA 8 (Agerpres). 
— Patrioții khmeri au atacat, 
în noaptea de maj’ți spre 
miercuri, principalul releu de 
transmisie radio al capitalei 
cambodgiene, situat, în apro
pierea aeroportului interna
țional Pochentong — anunță 
agenția Associated Press. For
țele patriotice ău-. aruncat în 
aer o parte considerabilă â 
iilștalațiil^h prin care se â- 
gigura legătura Pnom Penh- 
ului cu străinătatea și.'atr ocu
pat clădirea principală a sta
ției radio-releu.

atacate de 
au suferit 
oameni și

Măsurile adoptate de Guvernul 
Unității Populare din Chile

pentru normalizarea situației
interne

SANTIAGO DE CHILE 8 (A- 
gerpres). — Guvernul Unității 
Populare adoptă măsuri hotărî- 
te pentru normalizarea situației 
interne în urma declanșării gre
vei ilegale de către organizați
ile patronale din transporturi. 
După cum a declarat ministrul 
lucrărilor publice și transpor- 
țurijoț,. Huinberțo Martones. 
tonfe'derștiei proprietarilor de 
aufbcărhidarie i-a fost retrasă 
personalitatea juridică, fiind 
desființată în virtutea legii. Tot
odată, președintele acestui așa- 
zis sindicat patronal, Juan Ni- 
canor Jara, împreună cu alti 
membri ai conducerii, au fost 
arestați și puși la dispoziția

Curții Supreme de Justiție pen
tru încălcarea legii privind 
securitatea internă a statului.

In ceea ce privește situația 
din transporturi, crește numărul 
camioanelor care ajută la apro
vizionarea cu materii prime și 
cu produse necesare populației. 
In capitală transportul în co
mun se desfășoară normal. Un 
aport deosebit în sprijinirea 
măsurilor guvernului l-au adus 
miile de muncitori, funcționari 
și studenți care participă volun
tar la operațiunile de încărca
re și descărcare. a mijloacelor 
de transport, la menținerea u- 
nui flux normal al producției.

Bastoane
de cauciuc
împotriva

studenților
rhodesieni

ș/ restabilire a .papii Iri? Viet
nam.

străine, naționalizate in urma 
unei recente legi a Congresului 
National.

> In prezenta lui Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C, ăl 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R,P,D. Coreene, și 
a altor conducători de partid și 
de stat, la Phenian s-a deschis 
Congresul republican al acti
viștilor din agricultură.

> In suburbia pariziană 
Celle—Saint—Cloud a avut 
miercuri, o nouă reuniune 
cadrul consultărilor 
fanților Guvernului 
nar Provizoriu 
Vietnamului de 
administrației 
conformitate cu
cordului de încetare a războiului

La 
loc, 

în 
reprezen-'

Revolufio- 
Republicii 
și cei ai 

în

al
Sud 
saigoneze, 
prevederile A-

+ De la adoptarea, în iunie 
1969. a legii privind reforma, a- 
grară, țăranilor peruani le-au 
fost distribuite pămînturi însu- 
mînd peste 5,5 milioane hectare 
de teren agricol, iar pînă în a- 
nul 1974, totalul terenurilor dis
tribuite în cadrul reformei a- 
grare din Peru Urmează să se 
ridice la 9 milioane de hectare.

♦ Președintele Braziliei, E- 
milio Garrastazu Medici, a tri
mis spre aprobare Congresului 
National un proiect de lege 
privind înființarea societății 
„Siderbras", care să asigure 
controlul direct sau indirect al 
statului în domeniul siderur
giei, Informează agenția Inter- 
press Service.

Intr-un mesaj adresat 
președintelui Mexicului, Luis 
Echeverria, Federația Revolu
ționară a Muncitorilor din Me
xic afirmă sprijinul acestei or
ganizații față de poziția și acti
vitatea guvernului urmărind 
accelerarea dezvoltării econo
mice independente a țării.

Astronauții misiunii
„Skylab-2“ și-au continuat
programul de experiențe

HOUSTON 8 (Agerpres). — 
După o perioadă de odihnă pre
lungită, datorită oboselii acu
mulate cu prilejul activității 
extravehiculare, cei trei astro- 
nauți ai misiunii ,,Skylab-2" și- 
au continuat programul de ex. 
periențe. Owen Garriott a reu
șit să fotografieze cu ajutorul 
camerelor de luat vederi, ins
talate in telescopul solar, o im
portantă explozie în soare. Pro
tuberanta, formată în apropiere 
de centrul Soarelui —- regiune 
considerată de specialiști ca 
fiind foarte activă — a fost în
registrată în condiții foarte bu
ne. Garriott, specialist în aces
te probleme, a raportat Cen-

trului de control de la Houston 
că, în momentul exploziei, labo
ratorul spatial se găsea intr-o 
poziție optimă pentru observa
rea și înregistrarea fenomenu
lui.

Colegii săi, Alan Bean și 
Jack Lousma, au efectuat o se
rie de experiențe medicale a- 
vind drept scop testarea adap
tării organismelor lor la starea 
de imponderabilitate, după 11 
zile petrecute în spațiu.

Un alt punct din programul 
de lucru al astronauților a con
stat în acțiuni de cercetare și 
prospectare a resurselor natu
rale ale Pămîntului cu ajutorul 
aparatelor fotosensibile.

rofon melodia prelerată ; 9,00 
Buletin de știri; 9,30 Odă 
limbii române ; 9,50 Muzică 
ușoară; 10,00 Buletin de
știri; 10,05 Melodii populare ; 
10,30 „Imn la izvoarele patri
ei" ; 10,45 „Burlesca" — con
cert de 
tin de 
ușoară; 11,15 Din 
cialiste ; 11,30 Te cîntăm, fru
moasă Românie ; 12,00 Discul 
zilei; 12,15 Recital de operă 
Mircea Eman di; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat, 13,00 
Radiojurnal; 14,41 ..Mîndră 
cu nume de floare" ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Tribu
na radio; 15,15 Muzică de 
estradă; 15,40 Noi, a tării ti
nerețe — cîntece; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Cîntăreți ai 
satelor; 16,30 Știința la zi; 
16,35 Melodii de Aurel Ma- 
nolache și Marius Țeicu;

Antena tineretului; 
Cvartetul de coarde; 
La microfon, Irina Lo- 
18,0B Orele serii; 20,00 .

21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03-5,00 Estrada nocturnă.

cameră ; 11,00 Bule- 
știri; 11,05 Muzică 

țările so-

9,00 Curs de limbă fran
ceză. Recapitulare (5). 
Prietenii lui Așchiuță. 
Telex.

Pronoexpres

17,00
17,25
17,45 
ghin ;
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări; 20,50 Un inter
pret de muzică populară;

La tragerea PRONOEXPRES 
din 8 august 1973 au ieșit cîș- 
tigătoare următoarele nume
re:

la 
Româ- 
Trans- 

din

Extragerea I : 12, 33, 22, 10, 
35, 27.

(relua-

filmat.. 
pasiO' 

TV.

9,30
10,00
10,05 Avanpremieră.
10,10 Steaua polară 

re).
10,40 „Un aparat , de 

și mai mulți 
nați“ Reportaj

10,55;Telecinemateca • (relua
re) Ciclul „John Ford". 
Filmul artistic: Dru
mul tutunului.

12,20 Muzica — Avanpre
mieră la Festivalul 
„George Enesctr,1 .(re- ....

luare).
12.40 Teleobiectiv.
13,00 Telejurnal.
16,00 „Trofeul Tomis" 

volei masculin : 
nia — U.R.S.S 
misiune directă
sala sporturilor de la 
Constanța.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Telex.
Publicitate.

beethovenian 
Sonata în . La major 
pentru violoncel și 
pian.

19,05 Prin expoziții bucureș- 
tene.

19,20 1001 de seri. „Prințesa 
de Mac".

19,30 Telejurnal. Tn cinstea 
marii sărbători.

20,00 Cîntecul săptămînii i 
„Pentru fetele din ța-, 
ra mea".

20,05-21,59 Seară
neret.

22,00 24 de ore. 
socialiste.

22.40 Lumea de 
teorolOgie 
nul 2000“.

Extragerea a 11-a : 31, 39,
37, 14, 41.

17,30

18,30
18,35
18,40 Univers

pentru ti-

Din țările

mîine. „Me- 
pentru a-
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Redactio șl administrația ilarului ; Petroșani, strada RenublicUi nr. *0> telefon i 1M2.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de

Maximele : Petroșani
■ grade ; Paring 20 grade ;

Minimele : Petroșani 12 
de; Paring 11 grade.

ieri:

28

gra-

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă cu cer. variabil. 
Pe alocuri se vor semnala a- 
verse slabe de ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit din sec
torul nordic.

In principalele centre de 
regiuni și marile orașe ale 
R.D. Germane s-au deschis 
190 de centre pentru acorda
rea de sfaturi practice gospo
dinelor. Create de către fe
mei și pentru femei, centrele 
sînt solicitate în special de 
salariate care sînt ocupate. în 
producție. Femeile care soli
cită sfaturile acestor centre 
apreciază că inițiativa este 
mal mult decît utilă, întrucît 
le reduce mult timpul de re-

In cadrul măsurilor de de
poluare a atmosferei în capi
tala ungară, s-au introdus In 
mod experimental drept com
bustibil pe taxiuri gaze natu
rale lichefiate. Primele mașini 
dotate eu acest combustibil 
au fost trei autoturisme de tip 
„Jignii". Potrivit declarațiilor 
specialiștilor, folosirea gaze
lor lichefiate In locul benzi
nei permite reducerea de do
uă ori a cantității nocive de 
gaze de eșapament.

SALISBURY 8 (Agerpres). — 
împotriva studenților care au 
organizat, marți, cea mai mare 
manifestație de protest față 
de politica rasistă a regimului 
minoritar și față de politica de 
discriminare rasială practicată 
în această țară, poliția rhode- 
siană a- făcut uz de bastoane 
de cauciuc și cîini. polițiști -u- 
anunță agențiile internaționale 
de presă. Au fost arestați peste 
140 de studenti care au deza
probat hotărîrea conducerii u- 
niversității de a exclude de. Ia 
cursuri șapte studenți de culoa
re și de a suspenda alți șase 
pe o perioadă de un an pen
tru participarea lor la demons
trațiile de protest împotriva po
liticii de discriminare rasială 
în instituțiile de îhvătămînt, or- 
ganzate la sfîrșitul lunii iu
lie, la- universitatea din Salis
bury.

vor

Reuniunea tineretului școlar
din țâri riverane

Mediteranei
r • » . ■ - i

ALGER 8 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu, transmite î 
Intre 31 iulie și-8 August, în 
stațiunea Sidi Feruch, din a- 
propierea capitalei algeriene, 
s-a desfășurat reuniunea ti
neretului școlar din țări rive
rane ■ Mediteranei. A participat 
și o delegație a organizației de 
pionieri din țara noastră.

Reuniunea, avînd ca temă 
„Mediterana —- mare a păcii".

3 prilejuit discuții prietenești 
între școlari, precum și atrac-

■ tive manifestări cultural-ar- 
tistice, la care pionierii noștri 
și-au adus o contribuție dee 
sebită.

„De „Ziua României", orga
nizată cu acest prilej, ei au 
prezentat, un frumos spectacol, 
cuprinzînd cîntece și dansuri 
populare din diferite regiuni 
ale țării noastre.

membre ale Commonwealthului 
menține în continuare sistemul 
de preferințe comerciale

OTTAWA 8 
Țările membre 
wealthului vor 
tinuare sistemul de preferințe 
comerciale, existent în cadrul 
asociației, în ciuda faptului că 
Anglia a intrat în Piața Comu
nă, încetînd prin aceasta să 
beneficieze de avantajele prefe- 
rințiale. Aceasta este principa
la concluzie degajată din dez
baterile celor 32 de șefi de stat 
si de guvern, participant! la lu
crările conferinței Common- 
wealthului de la Ottawa, care 
au examinat, luni și marți, re
lațiile comerciale din cadrul 
comunității, precum și chestiu-

(Agerpres). — 
ale Common- 

mentine în con-

FAPTUL
2ECORD DE INFLAȚIE 

IN JAPONIA

WASHINGTON. — Potrivit 
datelor statistice publicate de 
Fondul Monetar International, 
Japonia deține, în prezent i 
recordul in ceea ce privește 
inflația, printre tarile capita
liste industrializate. Așlfel, 
preturile la bunurile de larg 
consum au crescut cu 11,5 la 
sută în perioada iunie 1972 
— iunie 1973. In aceeași pe
rioadă, ritmul de creștere al 
inflației c fost în Olanda de 
8,3 la. sută, Elveția — 8-,2 la 
sută, Canada — 8,1 la sută, 
R.F.G. și Italia — 7,9 la Sută, 
Norvegia — 7,8 la sută, Bel
gia— 7 la sută ș' S.U.A. — 
5,9 la sută.

. In Marea Britanie și Franfa 
care nu se află în aceste ulti
me statistici, se înregistrase
ră, la sfîrșitul lunii mai: a a- 
cestui an, creșteri de prețuri 
de 9,5 și, respectiv, 7,2 la su
lă, iată de aceeași lună a a- 
nului trecut.

nile financiare și tarifare. Dez
baterile pe această temă țu re
levat că intrarea Angliei în 
Piața comună creează o serie 
de dificultăți în ccmerțul unoî 
state membre, în special țări
lor în curs de dezvoltare, care 
exportă în mod traditional u- 
nele produse de bază către Ma
rea Britanie.

A fost exprimată părerea că 
viitoarele negocieri comercia
le multilaterale sub egida Gatt. 
ce se vor deschide la Tokio, în 
septembrie a.c., vor trebui să 
acorde o atenție particulară 
problemelor țărilor in curs de 
dezvoltare prin elaborarea u-

nor măsuri în domeniul comer
țului care să răspundă intere
selor acestor state. Aceste mă
suri vor trebui să conducă le 
un comerț internațional echita
bil, nediscriminatoriu, „evitîn- 
du-se situația îri care statele in
dustrializate ar devenî și mai 
bogate, iar țările în curs de 
dezvoltare și mai sărace”.

O temă abordată de tarile a- 
Iro-asiatice a fost aceea a de
calajelor economice marî din 
cadrul Commonwealthului, pre- 
conizîndu-se un asemenea curs 
al relațiilor intracomunitare 
care să contribuie Ia diminua
rea discrepantelor existente.

DIVERS PE GLOB
inundațiilor care s-au produs 
în provincia pakistaneză lu
dul Inferior, aproximativ 
300 000 de persoane au rămas 
fără adăpost — informează a- 
genfia France Preșse, reluînd 
o relatare a agenției oficiale 
pakistaneze de presă „Associ 
aled Press ol Pakistan".

Inundațiile au provocat 
moartea a patru persoane, de
vastarea unui mgre număr de 
state, pierderea citorva sute . sadena au examinat o regiu- 
de vile ș‘ importante pagube 
pe terenurile agricole afecta
te de revărsarea apelor, în 
special pe Plantațiile de bum
bac. De o amploare fără egal 
în perioada scursă de la ma
rile inundații provocate de 
revărsarea Iadului, în anul 
1956, actualele inundații a- 
meninfă vechea șapitală isto
rică a provinciei Sind, orașul 
That ta.

ca fiind plată, tără protube
rante — este, în fapt, acope
rită de cratere similare celor 
de pe Lună, existîrid, de ase
menea, posibilitatea ca obser
vațiile viitoare să conducă 
chiar la descoperirea unor 
lanțuri de munți.

Descopeiirea craterelor de 
pe V enus a fost realizată cu 
ajutorul unor radaruri foarte 
Puternice Savantii de la Pa-

PE VENUS - 
CRATERE SIMILARE 

CELOR DE PE LUNA

de 
le „Jet. Prppulsion Labora
tory" au ajuns la concluzia că 
suprafața planetei Venus — 

.. ISLAMABAD — In urma - considerată pînă în prezent

300 000 DE PERSOANE 
FĂRĂ ADĂPOST IN PAKISTAN

PASADENA. ,—■ Savanții 
„Jet Prppulsion

ne a „Planetei furtunilor" pe 
o suprafață cit Alaska desco
perind o duzină de cratere cu 
un diametru de circa 160 km. 
Aceste cratere par să fie for
mate în urma căderilor unor 
meteorifi, decît ca urmare a 
acțiunii vulcanilor.

Această descoperire a ori
ginii meleoritice a craterelor 
venusiehe a provocat surprin
derea savantllor astronomi, 
întrucît intensitatea căldurii 
din jurul planetei ar trebui, 
In principiu, să distrugă orice 
obiect care pătrunde în at
mosfera ei — de 100 de ori 
mai densă decît cea terestră, 
Venus atingind o temperatură 
de 316 grade Celsius, măsura
tă la supra'ată
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