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Reducerea 
cheltuielilor 
pe 1000 lei 
producție marfă
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Indicatori inalți la
Prin intermediul unei convorbiri telefoni

ce, corespondenta noastră, Victoria Tomescu, 
de la preparația Lupeni ne face cunoscut 
rezultatele bune obținute în muncă de colec
tivul preparatorilor în cele opt luni trecute. 
Le reproducem pentru cititorii noștri : „pla
nul producției nete a fost depășit cu 21 415 
tone cărbune, planul producției marfă cu 3,6 
la sută, iar recuperarea globală realizată 
întrece cu 2,8 puncte nivelul prevăzut în

prepararea cărbunelui
plan. La aceeași cotă înaltă a realizărilor se 
situează și calitatea produsului, cenușa căr
bunelui special înregistrînd o reducere cu 
0,2 puncte sub norma prescrisă în timp ce 
la cenușa globală reducerea e și mai mare 
— 0,9 puncte".

Relatarea corespondentei ziarului se în
cheie citind numele colectivului sectorului dc 
transport al preparației ca avînd merite 
deosebite în obținerea frumoaselor succese 
de către preparatorii luipeneni.

1

I

I
I

I

50 de ani de la apariția
primului număr al revistei

0 IMPORTANTA
SURSA
DE BENEFICII 
Șl ACUMULĂRI

In cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la plenara 
C.C. al P.C.R. din decem
brie, anul trecut, se spune, 
printre altele : „In toate ramu
rile trebuie intensificate preo
cupările pentru eliminarea ri
sipei, a cheltuielilor neecono- 
micoase, a imobilizărilor de 
mijloace materiale și bănești, 
pentru reducerea continuă a 
costurilor de fabricație, pentru 
sporirea efectivă — prin efort 
propriu — a rentabilității pro
ducției. In acest fel, industria 
își va aduce o tot mai impor
tantă contribuție la dezvolta
rea economică și socială a ță
rii, Ia ridicarea nivelului de 
trai al poporului".

Reducerea cheltuielilor pe 
1000 lei producție marfă pre
supune realizarea indicatorilor 
de plan pe linie economico- 
Cinanciară, acest fapt mijlocind, 
pe de o parte, obținerea de 
beneficii peste prevederile pla
nului și care — din punct de 
vedere al economiei naționale 
— reprezintă o sursă de acu
mulare suplimentară pentru bu
getul statului, iar, pe de altă 
parte, oreează colectivelor de 
muncă ale unităților posibilita
tea să-și constituie, la finele 
anului, fonduri de premiere. în 
scopul stimulării celor ce se e- 
vidențiază în activitatea pro
fesională.

Pentru a afla care sînt re- 
eultatele obținute, în această 
direcție, pe ansamblul Centralei 
cărbunelui Petroșani și a ne 
edifica asupra căilor de redu
cere a cheltuielilor, preconi
zate a fi urmate în viitor, am 
apelat la tov. Iosif Bîrsan, di
rectorul economic-financiar al 
C.C.P. Reproducem discuția a- 
vută.

— Ne-ar interesa mo
dalitatea de realizare a 
rezultatelor — pînă în 
prezent pozitive (econo
mii la 1000 lei produc
ție marfă — 17 lei; be
neficii peste plan — 20 
milioane lei) înregistra
te pe linia reducerii 
cheltuielilor de produc
ție pe primele 7 luni

ale anului curent. Ce 
ne puteți relata în a- 
cest sens ?

— In primul rînd, cea mai 
mare parte dintre unitățile Cen
tralei și-au realizat planul de 
producție, cu excepția exploa
tărilor miniere Uricani, Lonea, 
Vulcan și Bărbăteni. Datorită 
îmbunătățirii calității produc
ției brute cu 0,8 puncte la con
ținutul de cenușă și cu 0,2 
puncte la indicatorul umidita
te, precum și creșterii eficien
ței activității preparatorilor 
prin atingerea unor recuperări 
sensibil ameliorate, s-a reușit 
obținerea unei producții nete 
suplinșontare dp cărbune de 
peste 7 000 tone, pe 8 luni. De 
asemenea, la majoritatea uni
tăților noastre, cît și pe Cen
trală, s-a observat o reducere 
substanțială a consumurilor 
specifice de materiale. Astfel, la 
lemnul de mină s-a realizat 
un consum mai mic cu 1 
mc/1000 tone extrase. Și la 
restul materialelor s-a respec
tat încadrarea în indicatorii 
planificați, cumulîndu-se impor
tante economii. Tn frunte se 
situează minele Paroșeni și Lu
peni.

— Fără îndoială, au 
fost consemnate și defi
ciențe...

— Da, este cazul să arătăm 
că. în ciuda tuturor rezulta
telor favorabile obținute la 
consumurile materiale și la 
indicatorul cheltuieli pe 1000 
lei producție marfă, avem con
semnate, pe această perioadă, 
și cheltuieli neproductive la un 
nivel destul de ridicat. La cei 
2 218 mii lei pierderi și-au a- 
dus nedorita contribuție minele 
Vulcan, Lonea și Dilja. De a- 
semeneea, U.U.M.P. deține un... 
stoc considerabil de -pierderi 
din rebuturi de peste 670 mii 
lei.

Convorbire realizată de 
Traian MULLER

[Continuare In oag. a 3-a)

înainte de intrarea în șut cîteva schimburi de păreri între șeful de schimb Francisc Leba și 
ortacii din brigada lui Ștefan Ghioc, de la mina Dilja Foto : I LICIU
---------------------- --------------------------------------------------------------------- #-------------------------- --------

PRINCIPII NOI
în pregătire

și realizarea lucrărilor
de investiții

Pe făgașul jalonat de. politica 
partidului nostru, în domeniul 
investițiilor, au fost elaborate 
în acest an noi acte normative 
menite să perfecționeze întrea
ga activitate de investiții, înce- 
pînd de la proiectare și pînă 
la executarea și decontarea lu
crărilor. Asupra necesității, o- 
portunității și urgenței elaboră
rii acestor „instrumente", atră
gea In mod expres atenția to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în cuvîntarea sa la încheierea 
lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 14—16 decembrie 
1969 : „O problemă centrală a 
activității de investiții o consti
tuie asigurarea punerii Ia ter
men în funcțiune a noilor o- 
biective, atingerea cît mai ra
pidă a parametrilor proiectați 
la aceste capacități. Neajunsu

Defileul Jiului — victorie a omului și apei asupra știricii Foto î N. MOLDOVEANU

rile care se manifestă în aceas
tă privință se datorează șl fap
tului că nu există un sistem 
riguros de răspunderi între pro- 
iectanți. constructori, furnizori 
de utilaje .și beneficiari pe în
treg parcursul realizării inves
tiției. Se impune de aceea ur
gentarea' adoptării unor regle
mentări precise pentru întări
rea conlucrării dintre toți fac
torii care participă la execu
ția noilor obiective, pentru 
creșterea răspunderii materiale 
a acestora și legarea nemij
locită a veniturilor lor de pu
nerea la timp în funcțiune a 
capacităților de producție, de 
atingere a parametrilor pro
iectați".

In acest spirit, au fost vo
tate î.n ultima vreme legea nr. 
72 privind organizarea, plani
ficarea și executarea investi
țiilor și legea contractelor e- 
conomice; hotărîrea privind 
organizarea activității de pro
iectare cît și cea referitoare la 
asigurarea condițiilor desfășu
rării planului de stat al econo
miei naționale pe anul 1971.

De o importanță deosebită 
pentru activitatea de investiții 
este recenta hotărîre a Consi
liului de Miniștri nr. 900 pri
vind finanțarea și creditarea 
investițiilor și Hotărîrea nr. 
859 în legătură cu pregătirea 
și realizarea investițiilor, care 
sînt de fapt concretizări ale le
gii nr. 72/1969.

Intrucît aplicarea acestor 
două hotărîri — numărul 900 
și 859: — se face începînd cu 
data de 1 august a. c., cum 
,ele conțin numeroase modifi
cări față de vechea metodolo
gie de lucru, am considerat 
iutii să publicăm în coloanele 
^ziarului nostru, sub semnătura 
tovarășului Francisc Iacob, di
rectorul filialei din Petroșani 
a Băncii . de Investiții, unele 
posiderente privind principiile 
care stau la baza desfășurării 
activității de investiții în Va
lea Jiului — în lumina acte
lor normative menționate — in- 
sistînd în mod deosebit asu
pra regimului noilor relații 
dintre constructori, beneficiari și 
Banca de Investiții.

Q

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri rar. 900/2 iulie a.c. regle
mentează problemele legate de 
pregătirea și realizarea lucră
rilor de investiții, înlocuind ho- 
tărîrile cunoscute nr. 120/1963 
(privind măsurile pentru rea
lizarea indicatorilor tehnico- 
economici), nr. 1 003/1964 (pri
vind recepția lucrărilor de con- 
strucții-montaj). nr. 3 060/1966 
(privind elaborarea, avizarea și

Iacob FRANCISC, 
directorul filialei din Petroșani 

a Băncii de Investiții

(Continuare în pag. a 2-a)

„LUPTA DE CLASA"
SOLEMNITATEA ÎNMÎNÂRII

UNOR ÎNALTE ORDINE

LA CONSILIUL DE STAT
Joi, în cadrul unei solemni

tăți, la Consiliul de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a în- 
mînat ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România", cla
sa I, conferit revistei „Lupta 
de clasă", organ teoretic și po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
pentru contribuția deosebită a- 
dusă la dezvoltarea mișcării 
muncitorești, la activitatea re
voluționară a Partidului Co
munist Român, la opera de e- 
dificare a socialismului, la în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, la activitatea ideologi
că, teoretică și de educare mar- 
xist-leninistă, cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la a- 
pariția primului număr al re
vistei.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popescu, Miron Constantinescu, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.C.R., vechi militanți 
ai mișcării noastre muncito
rești, colaboratori ai revistei, 
redactori șefi ai unor ziare 
centrale.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. a îrimînat titlul de „Erou al 
muncii socialiste" și medalia 
de aur „Secera și ciocanul", 
conferit tovarășului Ștefan 
Voicu, redactor-șef al revistei 
„Lupta de clasă", pentru me
rite deosebite și activitate în

delungată în mișcarea munci
torească, pentru contribuția a- 
dusă la lupta împotriva fascis
mului, la înfăptuirea revoluției 
populare, a operei de construi
re a socialismului, la activita
tea politică și ideologică a 
Partidului Comunist Român.

De asemenea, au fost înmî- 
nate ordinul „Meritul Cultural" 
clasa I tovarășului Nestor Ig
nat, „Ordinul Muncii" clasa a
II- a tovarășului Ion Mitran, or
dinul „23 August", clasa a
III- a, tovarășului Paul Rado
van, redactori-șefi adjuncți ai 
revistei, precum și alte ordine 
și ' medalii unor lucrători ai 
revistei.

Mulțumind în numele celor 
decorați, tovarășul Ștefan Voicu 
a spus: înaltele distincții a- 
cordate unor lucrători din re
dacție și mai ales înnobilarea 
cu cel mai înalt ordin al Re
publicii noastre socialiste a re
vistei la care lucrăm, cea mai 
veche publicație comunistă din 
țară, reprezintă pentru noi, cei 
din redacție, nu numai o înal
tă cinstire, dar și un imbold, 
o obligație de a fi demni dc 
această înaltă cinstire acordată 
de partid.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Vă mărturisim, tovarăși, 
că pentru noi constituie o mare 
satisfacție și capătă caracte
rul unei importante semnifica
ții înmînarea distincțiilor per
sonal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și implicit, 
desigur, prezența sa la această 
solemnitate. Secretar general al 
partidului nostru, conducător al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este totodată
— să-mi fie tngăduit să spun
— propagandist și om de in

vestigație teoretică, promotor 
și protagonist al unei intensa 
și creatoare activități ideolo
gice.

Se poate spune că în cîmpul 
ideologic, în care ani de zile 
a domnit — să nu ne fie cu

marxist- 
noî ale 
noastre, 
mondia-

supărare — un aer oarecum 
stătut, rînced, de citatomanie, 
de repetare a unor formula 
gata „omologate", de evitare a 
cercetării noului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus un 
curent puternic de aer proas
păt, a pus cu îndrăzneală, cu 
înaltă principialitate 
leninistă, problemele 
dezvoltării societății 
ale mișcării comuniste
le, ale lumii contemporane; el 
a stimulat întreaga noastră via
ță ideologică, gîndirea social- 
politică prin critică severă, dar 
dreaptă, prin îndrumarea aten
tă și prin exemplul personal 
de sesizare și aprofundare teo
retică a noilor fenomene, prin 
legarea strînsă a conceptelor 
ideologice de practica construc
ției noastre socialiste, de ce
rințele dezvoltării 
mondial socialist, 
nele noi ale lumii 
nc, ale procesului 
mondial.

sistemului 
de fenome- 
contempora- 
revolufionar

Vă încredințăm, tovarăși., că 
înalta cinstire pe care condu
cerea partidului și statului ne-a 
acordat-o astăzi, constituie pen
tru noi, cei din redacția „Lup- 
tei de clasă" un puternic im
bold pentru ridicarea perma
nentă a nivelului nostru ideo
logic și politic, ca o condiția 
hotărîtoare pentru a situa în 
permanență ținuta ideologică â 
revistei la înălțimea exigențe
lor partidului.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu !

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu șapte 
zile mai 
devreme

La F.F.A. „Viscoza" Lu
peni s-a spart retorta nr. 4 
din secția sulfura de carbon, 
înlocuirea el și repunerea 
în funcțiune necesita un timp 
apreciabil. Prin mobilizarea 
tuturor lucrătorilor din sec
ție, prin munca lor susți
nută, retorta a fost înlocuită, 
cu 7 zile mai devreme decît 
termenul prevăzut. Acest 
fapt lăudabil a condus la 
elaborarea a 7 000 tone sul
fura de carbon în plus față 
de cît s-ar fi realizat în 
condițiile înlocuirii retortei 
în termenul planificat.
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Doresc ca în numele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului 
să adresez calde felicitări în
tregului colectiv al revistei 
„Lupta de clasă", atît pentru 
înalta distincție primită cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de 
la apariția primului ei număr, 
cît și pentru titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" acordat 
tovarășului Ștefan Voicu, vechi 
militant al partidului nostru, 
pentru distincțiile conferite ce- 
loilalți tovarăși, membri ai a- 
cestui colectiv.

Hotărîrea Comitetului Central 
de a acorda această înaltă dis
tincție revistei „Lupta de cla
să" are, intr-adevăr, o semnifi
cație deosebită; aceasta consti
tuie o subliniere a faptului că 
în toți anii existenței sale — 
atît în ilegalitate cît Și în pe
rioada de după 23 August — 
revista și-a adus contribuția 
prețioasă la răspîndirea ideilor 
marxist-leniniste în țara noas
tră, la înarmarea activului și 
a membrilor de partid cu cu
noștințe teoretice, la răspîndi
rea concepției • materialist-dia- 
I ■’etice despre viață și societate.

Desigur, este greu de făcut 
un bilanț cuprinzător al acti
vității de 50 de ani a acestei 
reviste, mai cu seamă că ea 
a apărut, cum se știe, în con
diții destul de grele ; chiar și 
după 23 August revista a tre
cut prin diferite faze de dez
voltare și nu se poate spune 
că munca și conținutul său 
au fost ferite de unele influ
ențe, mentalități, stări de lu
cruri care s-au manifestat în 
trecut și în partidul nostru, în

mișcarea revoluționară. Făcind 
insă un bilanț general al acti
vității revistei, trebuie să spu
nem că ea a reușit să contri
buie la activitatea ideologică 
și de construire a socialismu
lui dusă de partidul nostru. 
Conferirea acestei înalte dis
tincți» și a decorațiilor acor
date tovarășilor care lucrează 
în redacția „Luptei de clasă" 
constituie o apreciere a muncii 
depuse pînă acum, a rezulta
telor obținute de colectivul re
vistei. Aceasta constituie totoda
tă un îndemn de a munci mai 
bine, de a organiza mai judi
cios activitatea, de a face ca 
revista să-și îndeplinească în 
condiții și mai bune sarcinile 
mari ce îi revin.

Este un adevăr de necontes
tat că dezvoltarea operei de e- 
dificare socialistă în țara noas
tră, construcția socialistă în 
general, procesul de transfor
mare revoluționară a societății 
ridică noi și noi probleme. Fă
ră a sesiza în permanență noul, 
fără a aborda cu curaj și, în 
același timp, în mod princi
pial, fenomenele pe care le ri
dică viața, schimbările revolu
ționare din viața societății, nu 
se poate concepe rezolvarea a- 
cestor probleme, îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor construc
ției noii orînduiri sociale, des
fășurarea unei eficiente activi
tăți ideologice. De aceea, parti
dul nostru acordă o atenție 
deosebită muncii ideologice, a- 
nalizei continue a transformă
rilor care au loc în societatea 
noastră și în lume, urmărind, 
prin aceasta, să înarmeze acti
vul de partid, întregul popor 
cu o orientare justă în opera

de edificare a societății socia
liste, in lupta pentru. îf con
tribui la unirea și întărirea 
forțelor revoluționare, antiini- 
perialiste, la promovarea cola
borării și păcii in lume. In 
acest spirit noi considerăm că 
„Lupta de clasă", ca organ teo
retic al partidului — împreună, 
desigur, cu celelalte publicații 
și multiplele noastre mijloace 
de activitate ideologică și de 
propagandă — trebuie să-și îm
bunătățească și mai mult acti
vitatea, pentru a răspunde în 
condițiuni mai bune cerințelor 
puse de conducerea partidului, 
de viață, de însăși dezvoltarea 
societății noastre.

Comitetul Central al parti
dului nostru are convingerea 
că colectivul „Luptei de cla
să", toți comuniștii din dome
niul activității ideologice, vor 
depune eforturi și mai mari 
pentru a-și ridica în perma
nență nivelul de cunoștințe, 
pentru a studia ei înșiși con
tinuu și a înțelege mai bine 
ceea ce este nou în societate, 
spre a putea reflecta aceste 
transformări atît în revista 
„Lupta de clasă", cît și în ce
lelalte publicații, în întreaga 
noastră activitate ideologică; să 
facem ca toate aceste mijloace 
de propagandă să constituie un 
puternic sprijin al partidului, 
să devină un factor însemnat 
în ridicarea continuă a nive
lului muncii întregului nostru 
partid. Avem convingerea că 
pe acest drum colectivul re
vistei „Lupta de clasă" va a- 
duce în continuare o contribu
ție prețioasă.

Doresc să vă urez tuturor 
mari succese în activitatea vi
itoare și multă sănătate.

Adunarea festivă de la Casa Scînteii
în sala de marmură a Ca

sei Scînteii a avut loc ;oi 
după-amiază adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 50 de 
ani de Ia apariția primului nu
măr al revistei „Lupta de cla
să", organ teoretic și politic 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

La festivitate au luai parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, 
membri ai C.C. al P.C.R., acti
viști de partid, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din ța

ra noastră, colaboratori ai re
vistei, oameni de cultură, zia
riști din presa centrală și de 
la diverse publicații.

Adunarea a tost deschisă de 
tov. Ștela i Voicu, lygmbru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șei al 
revistei „Lupta de dusă", cuie 
a vorbit despre activitatea des
fășurată de revistă de-a lun
gul celor 50 de ani.

Au luat apoi cuvîntul to
varășii Alexandru Ionescu, re
dactor șei al ziarului „Scînteia", 
Miron Constantinescu preșe
dintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice, Constantin

Zamfir, secretarul Comitetului 
de partid al Uzinei de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" din Ca
pitală, George Ivașcu, în nu
mele Uniunii Ziariștilor și al 
redacției „Contemporanul" și 
Ion Mitran, redactor șef ad
junct al revistei „Lupta de 
clasă".

în încheierea adunării s-a 
dat citire telegramei pe care 
colectivul revistei „Lupta de 
clasa" a adresat-o Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Agerpres)



2 StOQQUl rOȘU /INER1 4 SEPTEMBRIE 1970

CADRAN ECONOMIC • CADRAN ECONOMIC

ECOURI O promisiune a I.C.P.M.H

Perforajul umed Tehnica nouă in lume
în lucrările înclinate

va avea captatoarele
de praf necesare

Da finele lunii trecute, în 
coloanele ziarului nostru a apă
rut materialul „Captatoarele de 
praf — o problemă insolubilă ?“ 
Im care conducerea I.C.P.M.H., 
din cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani, ne trimite răs
punsul de mai jos :

„I.C.P.M.H. a proiectat un dis
pozitiv pentru captarea apei și 
detritusului la perforajul u- 
med în lucrările înclinate, la 
sfîrșitul anului 1969. Pe baza 
proiectului, s-a întocmit un pro
totip, care a fost experimentat 
atît la suprafață, cît și în sub
teran.

Experimentările la suprafață 
s-au efectuat la E. M. Petrila 
— forîndu-se găuri într-un zid 
de sprijin constituit din beton, 
iar cele subterane la E. M. 
Dîlja. In urma încercărilor e- 
fectuate. s-au constatat o serie 
de deficiențe în funcționarea 
dispozitivului și, ca urmare, 
s-au efectuat modificări con
structive și noul dispozitiv s-a 
experimentat la E. M. Aninoa- 
sa. Inițial, experimentările s-au 
realizat în lucrări miniere ori- 
Bentale. unde existau condiții 
pentru perforajul umed. Gău
rile de mină s-au forat la în
clinări variabile între 60—90

cu această ocazie, 
evidență necesita-

de grade și, 
s-a pus în 
tea unor ameliorări privind e- 
tanșeitatea. S-au executat mo
dificările respective, în urma 
cărora dispozitivul a funcțio
nat în bune condițiuni.

Față de noua situație, s-a a- 
menajat suitorul nr. 6 din cul
cușul stratului 13, cu instala
țiile necesare pentru evacuarea 
apei și detritusului rezultat la 
perforajul umed. Experimentă
rile efectuate în acest suitor 
au dus la concluzia că funcțio
narea dispozitivului pentru 
tarea apei Și detritusului este 
mulțumitoare. S-a efectuat pro
ba de funcționare și, în 
delegatului C.C.P., care a apre
ciat că funcționarea dispoziti
vului corespunde cerințelor. 
Drept consecință, s-au făcut 
desenele de execuție ale noului 
dispozitiv și s-au înaintat lâ 
C.C.P. pentru generalizare. De 
aici, s-a lansat o comandă la 
U.U.M.P, pentru 50 de bucăți 
și, în prezent, se află 
de fabricație".

In continuare, ni se 
ză că la ședința care 
loc la M.I.M.G., în cursul lunii 
iulie a. c., delegatul întreprin
derii miniere Gura Barza, tov.

cap-

fața

în aurs

relatea- 
a avut

ing. Mihalache, șeful laborato
rului de pneumoconioze, a ri
dicat problema necesității pro
iectării și punerii în funcțiune 
a unui asemenea dispozitiv'. Se 
amintește în răspunsul primit 
că laboratorul de pneumoco- 
nioză al I.C.P.M.H., la timpul 
oportun, s-a interesat și a a- 
flat de la
Felea, care a fost în delegație 
la Brad, că
se folosește nici un dispozitiv 
la captare a apei și detritusu- 
lui la perforajul umed în lu
crările înclinate, ci numai in
stalațiile de perforai umed în 

' lucrările orizontale, combinate 
ou coloane pneumatice de sus
ținere a perforatoarelor.

„Observația făcută în articol 
privind depășirea termenului 
de confecționare și generali
zare a dispozitivelor — se spu
ne în încheiere — este justă 
și s-a datorat atît necesității 
de a se aduce unele modifi
cări prototipului, cit și unor 
deficiențe de natură organiza
torică în activitatea noastră.

Considerăm că prin confec
ționarea celor 50 de dispoziti
ve, problema perforajului u- 
med în lucrările înclinate din 
cadrul C.C.P. va fi rezolvată".

tov. ing. Mircea

la Gura Barza nu

Soluții bine chibzuite in
V

rezolvarea problemelor mecanice

Principii noi in pregătirea
$i realizarea lucrărilor

de investiții
JWrmare din pag. 1)

aprobarea documentațiilor teh- 
oico-cconomice), nr. 699/1963 
(privind coordonarea achiziționă
rii de utilaje și instalații). Reu
nirea într-o singură hotărîre a 
unui volum atît de vast de 
probleme, reglementate anterior 
prin numeroase acte normati
ve, asigură o privire unitară 
asupra întregului complex de 
măsuri impuse de pregătirea și 
realizarea lucrărilor de inves
tiții, oferă un cadru de largă 
utilitate atît beneficiarilor cît 
șr unităților finanțatoare. Sim
pla enumerare a capitolelor sale 
oferă de la bun început ima
ginea ariei de probleme regle
mentate : înscrierea în plan a 
lucrărilor de investiții: pregă
tirea lucrărilor de investiții (e- 
laborarea documentațiilor teh
nico-economice și modul de a- 
sigurare a utilajelor și insta
lațiilor din țară și din import); 
apredjarea indicatorilor și docu
mentațiile tehnico-economice 
pentru investiții; executarea lu
crărilor de investiții. A fost e- 
laborat, de asemenea, regula
mentul privind efectuarea re
cepției obiectivelor de investi
ții și instrucțiunile privind sta
bilirea cheltuielilor cuprinse în 
devizul general și cele privind 
probele mecanice, probele teh
nologice și punerea în funcțiu
ne a capacităților de producție 
industrială. Vom analiza în 
continuare, pe capitolele ma.i 
importante, prevederile H.C.M. 
nr. 900/1970.

Inscrierea în plan, pregătirea 
și aprobarea investițiilor

înscrierea în plan a lucrări
lor de investiții este un capi
tol cu probleme noi, reglemen
tate anterior și aplicarea pre
vederilor pe care le cuprinde 
asigură fundamentarea cores
punzătoare a planurilor cinci
nale și anuale. Astfel, cuprin
derea în plinul cincinal a u- 
>uir lucrări de investiții se va 
putea face numai pe baza stu
diului de dezvoltare în pers
pectivă a ramurilor și subra- 
murilor economiei naționale ș> 
a graficelor coordonatoare ca
re vor rezolva problemele pri
vind : duratele de pregătire (e- 
laborare și avizare documen
tație, contractare utilaje și lu
crări); duratele de realizare a 
lucrărilor de construeții-montaj 
și de efectuare a probelor telv 
nologice; capacitatea și terme
nul de punere în funcțiune. In 
planurile anuale nu vor pu
tea fi cuprinse lucrări pentru 
earc. la data definitivării pla
nului. nu există documentație 
legal aprobată și grafic de e- 
șalonare corespunzător avizat.

Capitolul privind pregătirea 
lucrărilor de investiții nu adu-

ce modificări esențiale în re
glementările ce erau înainte cu
prinse în H.C.M. nr. 3 060/1966. 
Menționăm numai pe cele care 
le considerăm mai importante:
• este reglementat conținu

tul, modul de întocmire și a- 
probare, consfințindu-se rolul 
și importanța graficului de e- 
șalonare a investițiilor, anexă 
la studiile tehnico-economice 
sau proiectele de fază unică;
• pe baza studiului tehnieo- 

economic sau a proiectului în 
fază unică, insoțite de graficul 
de eșalonare și documentele de 
aprobare a indicatorilor tehni- 
co-economici sînt posibile •: con
tractarea utilajelor și instala
țiilor tehnologice din țară și 
din import; contractarea exe
cuției lucrărilor de construcții- 
montaj: execuția lucrărilor de 
organizare a șantierului; des
chiderea finanțării investiției. 
Pe baza proiectelor de execu
ție se pot deconta lucrările de 
bază și ele trebuie asigurate cu 
cel puțin 6 luni înainte de 
data planificată pentru înce
perea lucrărilor:
• este interzisă începerea 

lucrărilor înainte de aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici 
și de deschidere a finanțării.

In anexele la hotărîrea a- 
mintită sînt stabilite competin- 
țele de aprobare și conținutul 
avizelor urmînd ca ministerele 
titulare și comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene să transmită la rîndul lor 
competințele delegate beneficia
rilor de investiții, adică unită
ților subordonate.

Noutăți deosebite apar în 
ce privește avizarea documen
tațiilor tehnico-economice. Ast
fel, cele care intră în sfera de 
aprobare a Consiliului de Mi
niștri se avizează de organul 
titularului și pr-intr-un aviz u- 
nic, de C.S.P. și M.F. Docu
mentațiile care sînt în compe- 
tința de aprobare a titularilor 
și beneficiarilor de investiții se 
avizează de către C.T.S.-U1 res
pectiv și de Banca de inves
tiții. Toate avizele, indiferent 
de organul de avizare, trebuie 
definitivate in maximum 20 de 
zile.

Executarea și recepția 
obiectivelor

Capitolul H.C.M. 900/1970 
privind executarea lucrărilor de 
investiții reia în mare măsură 
reglementări ce au fost înlo
cuite, conținute de H.C.M. nr. 
3 060/1966. O noutate o consti
tuie modalitatea efectuării re
cepției obiectivelor de investi
ții. Problema este amănunțit 
tratată în regulamentul elabo
rat de C.S.P., M.F., M.C. in
dustriale șî cuprinde următoa
rele aspecte deosebite.

Recepția obiectivelor de in-

vestiții se face în următoarele 
etape; ‘ -

I. Recepția lucrărilor de con- 
strucții-montaj care se efectuea
ză astfel :

1. Preliminară, la termina
rea fiecărui obiect de inves
tiții;

2. Finală, după expirarea pe
rioadei de garan,ție;

II. Recepția punerii în func
țiune a capacității de produc
ție care se efectuează după ter
minarea probelor tehnologice 
ale instalațiilor și utilajelor. Cu 
punerea în funcțiune sau da
rea în folosință a obiectivului 
de investiții se încheie activi
tatea de investiții și începe ac
tivitatea de producție planifi
cată.

III. Recepția definitivă a o- 
biectrvului care se efectuează 
la termenul stabilit pentru rea- | 
lizarea indicatorilor tehnico- 
economici prevăzuți, actul în
tocmit cu această ocazie, ur
mînd a se aproba de organul 
care a aprobat investiția res
pectivă.

In toate etapele, recepția se 
face de către o. comisie unică 
stabilită de Consiliul de Mi
niștri, titular sau beneficiar, 
funcție de organul care a a- 
probat investiția respectivă.

Decontarea definitivă a o- 
biectelor de construcții-montaj 
terminate se face la recepția 
preliminară, documentele nece
sare decontării urmînd a se 
introduce în bancă în termen 
de 30 de zile de la semnarea 
actelor de recepție.

Toate procesele verbale întoc- 
mite — indiferent de etapă și 
indiferent dacă prin ele se ad
mite, se amină sau se res
pinge recepția — se depun, 
prin grija președintelui comi
siei. în termen de două zile 
de la semnare, la titular, bene
ficiar. proiectant, antreprenor 
și unitatea bancară finanțatoare.

Se mențin prevederile privi
toare la predarea-preluarea în 
vederea efectuării probelor teh
nologice sau punerii în func
țiune a obiectelor incomplet 
terminate. în condițiile în oare 
au fost reglementate și prin 
H.C.M. nr. 1003/1964.

Pentru investițiile social-cul- 
turale sau alte investiții care 
nu reprezintă capacități de 
producție, recepția punerii în 
funcțiune (dării în folosință) se 
face concomitent ou cea preli
minară, iar recepția definitivă 
cu cea finală fără a se înlocui 
una pe alta.

Regimul tranzitoriu prevede 
că documentațiile tehn.ico-eco- 
nomice elaborate și aflate în 
curs de avizare vor urma re
gimul reglementat prin H.C.M. 
nr. 3 060/1966, iar pentru re
cepții se aplică de la 1 au
gust a. c. noul regim aprobat, 
în toate cazurile.

Lăcătușii și maiștrii 
sectorului electromeca
nic al minei Aninoasa 
au lost confruntați cu 
o serie de probleme, 
nu o dată dificil de 
rezolvat, ivite la insta
lația de extracție multi- 
cablu a puțului cu sCbip 
sud pe care o deser
vesc cu revizii și re
parații, îi supraveghea
ză funcționarea. Conști
ent! de importanța vi- 
tală pe care o are pen
tru activitatea și pro
ducția minei funcționa
rea ireproșabilă a pu
țului, lăcătușii Sectoru
lui electromecanic și-du n J 
conjugat eforturile de- * 
puse pentru buna între
ținere ai ................
extracție cu cele de 
găsire a celor mai chib
zuite soluții , menite să. 
asigure o funcționare 
neîntreruptă cu un 
grad de eficiență ridi
cat. Tn acest scop cău
tările colectivului de 
lăcătuși au fost îndrep
tate spre inițierea și 
executarea a o serie 
de amenajări, îmbună
tățiri, perfecționări, 
completări cu diferite

■anexe a instalației. In
tre raționalizările. no- 

■•vațiile și soluțiile me
canice aplicate, al cări’r 
efect s-a materializat 
în beneficii pentru x- 
ploatare prin reduce
rea unui însemnat nu 
măr de posturi, a con
sumului specific de e- 
nergie și creșterea pro
ductivității muncii, sînt 
de . menționat: 
rea benzilor 
de la nivelul 
relor cu benzi
ciuc; înlocuirea 
toOtțlice de la nivelul

de montarea unui 
rulant la nivelul 7 
turnului. Construcția > 
ceasta metaf ră cînlă- 
rind 11 tone trebuie sâ 
fie ridicată la înălți
mea amețitoare de 64 
metri. Colectivul lăcă
tușilor și-a asumat răs
punderea executării și 
terminării . aceste: lu
crări de amploare îna
inte de sosirea roții <Ie 
fricțiune cu care se va 
înlocui 
ind că 
lectivul 
lit „ de

al Buțului de extracție eventuale întreruperi în 
transportul 
spre preparația 
ești. Cu toate că d. 
ceasta dată se alia 
fața unei lucrări 
cere o deosebită 
sință, inventivitate, 
drăzneală și mult 
raj. lăcătușii 
Vulc, Gh. 
Iosif Puncs, : 
de maistrul 
Anisie Vișovan 
șoară într-un ritm 
lucrările pregătitoare 
pentru montarea podu
lui rulant. Etapele f:- 
xate în graficul coorio-

înlocni- 
metalice 
dozatoa- 
de cau- 

benzi;

% gură de și loz ; 
construirea unui dispo
zitiv — granic ce se 

instalației de ^olosftțțe la schimbarea 
.i., cablurilor de extra.tic 

și de compensare.
La puțul sud-Aninoa- 

sa s-a ivit de curing 
o altă problemă extrem 
de greu de rezolvat: 
în’ocuirea șaibei 'ro
tii) de fricțiune. Aceas
tă piesă uriașă se -n'iă 
însă tocmai în partea 
superioară a turnului 
puțului de extracție. 
Peptru schimbarea ei 
este nevoie, mai întîi.

p-
:he-111 se! 

creș-

Planul cincinal 1971—1975 
prevede, în continuare, un 
ritm accelerat de creștere a 
producției și o îmbunătățire e- 
sențială a indicatorilor tehnico- 
economici. Asigurarea capacită
ților de producție, sporite an 
de an, se realizează ca urmare 
a deschiderii de noi cimpuri 
miniere și noi orizorâurj, oq^i- 
comitent cu intensificarea ex
ploatării zonelor aflate în pro
ducție.

La extinderea minșlor 
dîncime se raționalizează 
mele de deschidere prin
terea distanței între orizonturi, 
micșorarea numărului de pu
țuri oarbe și creșterea lungi
milor pe direcție ale cîmpuri- 
lor de abataj.

Aspectele enumerate trebuie 
să fie, însă, corelate cu des
chiderea și pregătirea Ia ti.mp 
a rezervelor. Acest lucru Re
vine .posibil doar prin crește
rea substanțială a vitezelor -de 
avansare în lucrările de înain
tare. De existența unui poten
țial ridicat. în domeniul săpă
rii lucrărilor de înaintare, de
pinde, de asemenea, în mare 
măsură, realizarea proiectelor 
de concentrare a producției,

p I 
al

»înl cu 
Astfel, 
inimte 

disperi-

cea veche, ști- 
prin aceasta cc 
minei este set- 
surpriza unei

. cărbunelui 
Core- 
e a- 

în 
care 
iscu- 

în- 
cu- 

i Aurel 
Vrăji toru, 
îndrumali 

mecanic 
desiă-

‘rl'Tl

INALTI>
atît la nivel de abataj, cît și 
la nivel de

Creșterea 
sare se va 
organizarea 
cii, combinată, 
nua ridicare a nivelului tehnic 
al dotării. în vederea mecani
zării eficiente a tuturor proce
selor de muncă, pe faze als 
tehnologiei de săpare.

Pentru perioada 1971—1975 
se prevede o creștere cu 136 
la sută a vitezelor de avansare, 
în care scop s-au prevăzut im
portante măsuri de ridicare a 
nivelului tehnic, astfel : gradul 
de mecanizare a încărcării în 
galerii va ajunge în 1975 la 
55,3 la sută, iar tăierea me
canizată a lucrărilor de îna
intare în cărbune va atinge 
12,8 la sută din volumul lucră
rilor de pregătire.

Sînt prevăzute utilaje de în
cărcare șî tăiere necesare rea
lizării indicatorilor de mecani
zare, insistîndu-se asupra di
versificării și perfecționării par
cului de utilaje. In domeniul 
perforării se prevede, de ase
menea, o îmbunătățire esen
țială prin dotarea minelor cu 
perforatoare perfecționate și 
cărucioare de perforare.

mină.
vitezelor de avan- 
putea asigura prin 
superioară a mu.n- 

insă. cu conti-

CADRAN
■■

Mașini miniere 
pentru straturi 

cu înclinare
mare

din

placate cu crom sini mult 
mai rezistente la uzură decit 
orice alte materiale încercate 
Intr-un motor de turbină cu 
gaz, iar paletele in care ero- 
mul a lost diluzat în loc de 
placat s-au comportai și mai 
bine.

nalor al lucrării 
mult devansate, 
au (ost montate 
de ziua fixată 
tiveie de ridicat țr.rol i. 
granice), precum m con- 

șl 
Da- 

acestei devansări, 
elemente ale po- 
rulant au și pu- 
rîdicate la 'ocul

strucliile metalice 
schelăria necesară, 
torită 
unele 
dului 
tut 
de 
Iul 
lui. 
fel 
va 
bine făcut, 
puțului 
montarea la 
fixat și în bune 
țiuni a noii 
fricțiune. Mai 
menționat în 
după ce va fi 
montarea șaibei, podul 
rulant va servi în con
tinuare 
revizii 
mașina 
cilitînd 
fora în 
quranță 
bune.
Constantin DANILA, 

tehnician 
mina Aninoasa

fi
montare de la oive- 
7 al turnului puțu- 
Se conturează 3St- 

certitudinea că totul 
fi gata la timp și 

, în turnul 
’ssigurindu-se 

termenul 
condi- 

roti cu 
treble e 

plUS că 
terminată

lucrărilor 
și reparații 
de extracție fa- 
executarea s"es- 

conditii de si- 
din cele nr

de 
la

Oameni de ștrinlă 
Dnepropetrovsk au realizai 
un nou și puternic complex 
minier care mecanizează In 
întregime procesele ce nece
sită un mare volum de mun
că implicate de extragerea 
cărbunelui în straiuri cu în
clinare mare.

Acest agregat autopropul
sat constă dintr-o parte de 
susținere hidroficată și o 
combină automatizată cu pio- 
iil de lucru îngust. Comple
xul lucrează în abataje cu 
lungimea de 120 m, la o 
grosime a straturilor variind 
de la 0,7 pînă la 1,4 rn. tn- 
Ir-o singură cursă, combina 
taie din stratul d° cărbune 
aproape 1 m.

Sistemul de susținere se 
compune din armături ușoa
re de otel, care se deplasea
ză prin abata/ cu ajutorul 
unor macarale hidraulice. 
Automate speciale ieresc ar
măturile de susținere de alu
necare pe linia de înclinare 
a stratului. In cazul detec
tării sistemului susținerii mo
bile, instrumentele se deco
nectează și emit semnale lu
minoase releritoare la ca
racterul și locul delectiunii.

Noul complex minier, diri
jat de la un pupitru, 
mecanic și asistentul 
sporește securitatea 
lor în subteran.

Sistem de 
cîntărire a 
vagoanelor 
în mișcare

Firma „W. and T. Avrey" 
realizat un sistem pentru 

lero-
a 
cintărirea vagoanelor 
viate și a altor mijloace de 
transport care se deplasează 
cu o viteză de țină la 10 
miie/h.

Sistemul include un cln- 
tar-platiormă și aparate elec
tronice pentru controlul ci
clului de cinlărire, calcularea 
sarcinilor pe osii, precum și 
pentru înregistrarea rezulta
telor măsurătorilor pe indi
catoare și. 
mată, 
mișcă, 
metodă 
tegrare 
tentată

în formă tmpri- 
pe o bandă ce se

Sistemul folosește o 
de selectare și in-
a măsurătorilor pa
rte firmă.

de 
său, 

lucrărî-

Turbine cu gaz 
acționate cu 

cărbune
de 

din
lngineri ai Asociației 

cercetări aeronautice 
Melbourne (Australia) încear
că să pună la punct o tur
bină cu gaz acționată cu căr
bune. în această variantă de 
producere a energiei elec
trice. cărbunele va ii ars și 
transformat intr-un gaz 
să acționeze 
plată cu un 
trie.

Principalul 
stă in calea 
tratieni este 
tei
problemă care a silii Biroul 
american a) minelor să re
nunțe, încă in 1964, la pro
iectul său al unei turbine 
cu gaz acționată cu cărbune. 
Eroziunea provine de 
particulele de 
cărbune produse 
dere incompletă, 
zoivarea acestei 
îmbunătățește 
folosește crom 
tele turbinei.

S-a constatat

o turbină 
generator

obstacol 
inginerilor 
eroziunea

care 
cu- 

elec-

care 
aus- 

pale- 
ventilatorului, aceeași

io 
de 
ar- 
re-

cenușă 
print t-o 

. Pentru
probleme se 

arderea, se 
pentru pale-

Aparat pentru 
montarea 

tocurilor de uși 
și ferestre

O invenție înregistrată In 
Franfa soluționează problema 
amplasării exacte a locurilor 
de uși și ferestre în zidurile 
imobilelor aliate in construc
ție, amplasare care trebuie 
efectuată înainte de finisarea 
pardoselii, la un anumit nivel 
fată de un reper fixat pe 
unul din ziduri.

Pentru a se susține tocu
rile se folosește un cadru 
reglabil așezai pe o fundație 
situată pe sol. Această fun
dație este legată prinfr-un 
tub flexib’l de un rezervor 
cu lichid amplasat în partea 
opusă -eoerului generat 
nivel practicat pe zid. 
zervorul bind umplut cu 
chid, acesta se nropagă 
tubul suplu si în extremita
tea sa liberă linută vertical 
la înălțimea rezervorului. Re
zervorul este astfel uniolui, 
incit nivelul lichidului să 
coincidă cu acela al reperu- ' 
lui. înălțimea la care trebuie 
să se situeze bazo tocurilor 
fafă de reper fiind 
cută, este ușor să se 
seze cadrul-suport al 
tocuri la înălțimea 
Fundația este 
pentru a primi un tub lele 
scopic care susține o placi 
articulară situată la orizon
tală de o nivelă. Pe această 
placă orizontală este așezai 
cadrul-suport.

de 
Re
fi
lo

c.ilnne 
amnK- 
acesm- 
poritt

amenajat»

paletele

/c

de către 
aceste uti-

execu- 
lucrări 

hotărîtoare

;_________
_  — _ _ „_

In vederea asigurării 
ției în termen a unor 
de lungime mare, 
pentru punerea în exploatare 
a unor orizonturi sau cimpuri 
miniere, se întrevede procura
rea chiar a unor complexe de 
înaintare.

Mecanizarea operațiilor cu u- 
tilsje tot mai perfecționate im
plică insă și cheltuirea unor 
fonduri sporite de investiții 
pentru achiziția acestora. Se 
cere, deci, să se acorde o deo
sebită atenție utilizării in mod 
economic, rațional a utilajelor 
de mare tehnicitate.

Este necesar, de asemenea,

se întocmească, 
care exploatează 

laje, calcule economice compa
rative intre rezultatele obținute 
eu dotarea veche și cu cea nouă 
pentru a aprecia in mod just 
eficiența economică a îmbună
tățirilor tehnice.

Prezentăm, într-un grafic, re
zultatele unui astfel de 
în care curba YB 
cheltuielile cu dotare 
funcție de volumul 
ritor realizate, YA reprezintă 
curba cheltuielilor în vechea 
dotare, iar YB1 curba cheltuie
lilor ou dotarea nouă, în con
dițiile creșterii productivității

calcul. 
indică 
nouă, 
tucră-

muncii.
Se poate, astfel, determina că, 

incepind doar de Ia obținerea 
unui anumit volum de lucrări, 
în condițiile unui spor de pro
ductivitate dat, se poate lucra 
în mod economic.

Rezultă, prin urmare, că gra
dul de utilizare intensiv și 
creșterea productivității mun
cii sînt determinante rn obține
rea unor rezultate economice 
corespunzătoare, astfel că aces
tor indicatori trebuie acordată 
o atenție primordială Ia toate 
unitățile miniere ale Centralei 
cărbunelui.

Ing. Fredrich SILL
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Mesajul președintelui 
Consiliului de Stat 

al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,
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17,00 Deschiderea emisiunii.
Sumarul serii. Campio
natele internaționale ale 
României la lupte libe

re și greco-romane.
adresat celei de-a 7-a

Conferințe la nivel înalt 
a statelor membre ale

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20,15 Film artistic : „Veneția, 
Luna și tu".

22,00 24 de ore înaintea în
ceperii celui de-al V-lea 
Festival și Concurs In
ternațional „George E- 
nescu" — reportaj.

22.30 Telejurnalul de noapte.

22,45 închiderea emisiunii.

Organizației Unității Africane
(O.U.A.) — Addis Abeba

Am deosebita plăcere ca, în 
numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
al guvernului și poporului ro
mân și al meu personal să a- 
dresez un călduros salut și 
urări de succes deplin celei 
de-a 7-a Conferințe la nivel 
Inel, a statelor membre ale 
Organizației Unității Africane.

Problemele principale de pe a- 
genda Conferinței dumneavoas
tră preocupă îndeaproape po
porul român, întreaga omenire 
progresistă. Mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor îm
potriva dominației coloniale, 
lupta tinerelor state împotriva 
imperialismului și neocolonia- 
lismului, pentru apărarea cu- 
cuceririlor lor revoluționare și 
consolidarea independenței na
ționale, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea pro
gresului și prosperității, exerci
tă o influență crescîndă asupra 
dezvoltării sociale mondiale, a- 
mpra întregii vieți internațio
nale.

Republica Socialistă Româ
nia, angajată într-un vast pro
gram de dezvoltare continuă 
» societății socialiste, de ridi
care a nivelului de trai al 
poporului, nutrește o puternică 
simpatie față de cauza popoa
relor care luptă pentru înlătu
rarea dominației străine, se 
pronunță cu hotărîre pentru li
chidarea oricăror forme de co
lonialism, își manifestă solida
ritatea deplină și sprijină cu 
căldură lupta popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea-

Bissau, Namibia și a tuturor 
popoarelor care se mai află 
sub jugul colonial, condamnă 
cu hotărîre politica de apar
theid și practicile rasiale pro
movate de regimurile minori
tare din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia.

Una din cerințele fundamen
tale ale vieții internaționale 
contemporane, ale asigurării 
păcii și înțelegerii între po
poare este fundamentarea rela
țiilor între toate statele lumii 
pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și. hotărî sin
gur soarta, pe neamestecul în 
treburile interne ale altor po
poare, pe promovarea consec
ventă a principiilor indepen
denței și suveranității naționale.

Poporul român militează ne
abătut pentru întărirea unității 
de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste în lupta lor împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru apărarea păcii și se
curității internaționale.

îmi exprim convingerea că 
reuniunea dv. va aduce o con
tribuție de seamă la lupta 
dreaptă a popoarelor pentru e- 
liberare națională și lichidarea 
definitivă a rămășițelor siste
mului colonial, pentru cuceri
rea și întărirea independenței 
lor politice și economice, la 
cauza păcii, securității și co
laborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

0 importantă sursă de beneficii
(Urmare din paq 1)

— Se vor întreprinde, 
desigur, măsuri de re
mediere a acestei situa
ții necorespunzătoare...

— Pentru perioada care vi
ne, în scopul realizării indica
torilor de plan economico- 
financiari, în mod <_„?mplar, 
biroul executiv al C.C.P. îm
preună cu comitetele de direc
ție ale unităților în cauză, tre
buie să acționeze intensiv in 
vederea realizării ritmice a pla
nului de producție (îndeosebi, 
la exploatările miniere Uri- 
cani, Vulcan și Lonea), înde
plinirii indicatorilor calitativi 
la cărbunele brut, obținerii de 
recuperări sporite și de sorti
mente, conform prevederilor 
sarcinilor de plan. Se impun, 
ca deziderate majore, efectua
rea controlului permanent al 
încadrării în consumurile pre
văzute la materialele de bază 
și cele auxiliare, necesare în
treținerii și reparării utilajelor 
în funcțiune, folosirea cît mai 
(judicioasă a dotării cu mijloace 
fixe și scoaterea grabnică a 
celor care nu mai pot fi utili
zate în procesele de produc
ție, pentru a nu- greva prețul 
de cost cu cheltuieli de amor
tisment inutile. Atenția va fi 
concentrată și asupra organi
zării mai bune a operațiilor 
de descărcare a materialelor în 
termen. în scopul evitării loca

țiilor și staționărilor de vagoa
ne, mai ales la unitățile mi
niere Vulcan și Lonea care au 
raportat cheltuieli mari, în a- 
ceastă direcție. Va fi necesar 
să se manifeste o preocupare 
sporită pentru o aprovizionare 
tehnico-materială cît mai co
respunzătoare. Este nevoie să 
se aducă doar materialele strict 
trebuincioase efectuării proce
sului de producție (atenție, 
B.A.T. ! — n. n.) pentru ca sto
curile de materii prime, mate
riale, obiecte din metal, ma
teriale de protecție, piese de 
schimb etc. să se încadreze în 
normative. în așa fel incit să 
se evite cît mai mult cu pu
tință penalizările și dobînzile 
bancare.

— Dar problema pe 
care o ridică brichetele 
Coroeștiulji, cum va fi 
soluționată ?

— Biroul executiv al Centra
lei și comitetul de direcție de 
la preparația Coroești va tre
bui să găsească cît mai repede 
cu putință căile eficace de a- 
jungore la parametrii proiectați 
ai brichetajU'lui care, în mo
mentul de față, prin nereali- 
zările consemnate, cauzează o 
serie întreagă de greutăți pe 
linie de desfacere, de satisfa
cere a prevederilor contractua
le în ceea ce privește livrarea 
brichetelor necesare către popu
lație.

Pentru biblioteca personală
Ion Barbu — POEZII.
Editura Albatros

Îngrijită In mod exemplar 
de Romulus V ulpescu, ,ioua 
ediție „definitivă" după cum 
sintem anunțați, a poeziilor 
lui Ion Barbu se înscrie ca 
un eveniment în peisajul e- 
ditorial din ultimul timp .și 
așa foarte bogat în lucrări 
de valoare. Cuprinzînd ver
suri originale ale marelui 
poet, apărute în periodice și 
volume traduceri din opera 
lui Rilke, Baudelaire și 
Shakespeare precum și o pre
țioasă Addenda în care sini 
înmănunchiate o serie de tex
te de și despre Ion Barbu, 
urmată fiind și de indici (al
fabetici, cronologici) lucrarea 
se prezintă ca un instrument 
prețios de lucru pentru cer- 
cejători și ca o desfătare e- 
ditorială pentru bibliofili.

Andre Maurois — IS
TORIA ANGLIEI, 2 
volume. Editura Poli
tică

Cunoscută cititorilor români 
prin intermediul traducerii 
din 1937, lucrarea lui Mau-

\___________________

rois își păstrează și astăzi 
nealterale calitățile. Ea se 
cere a fi citită, așa cum în
suși Maurois recomanda in 
prefața primei traduceri ro
mânești „cu multă seriozitate" 
pentru a puiea fi găsite 
„adîncile rădăcini istorice 
care Înfig în țarina veacuri
lor arborele britanic". Exce
lentele condiții grafice in 
care a apărut îi sporesc gra
dul de atracțiozitale.

Jacques le Goff — 
CIVILIZAȚIA OCCI
DENTULUI MEDIE
VAL. Editura Științi
fică

Lucrarea :— impunătoare 
ca proporții și ținută graiică, 
dar mai ales ca sinteză a 
unei perioade istorice de 
mare însemnătate — face 
parte din seria de volume 
închinate formării și dezvol
tării marilor civilizații Eu 
oferă — cum sînlem averti
zați — „o viziune in prolun- 
zime, folosind atît manifestă
rile vizuale ale artei monu
mentale sau figurate, cît și 
explorarea comorilor de poe
zie medievală, vădind elabo
rarea unei scări a valorilor 
pentru toată această perioa

dă". Precedată de o densă 
prezentare și însoțită de ta
bele cronologice, dicționar de 
nume, termeni și noțiuni, de 
un bogat atlas istoric, lu
crarea se adresează .itit isto
ricilor de profesie cil șf ci
titorilor dornici să-și îmboaă- 
țească cunoștințele despre 
o perioadă hotqrîtoare a con
turării civilizației erupene.

CĂLĂTORI STRĂINI 
DESPRE ȚĂRILE RO- 
MĂNE, vol II. Editura 
Științifică

Volumul conține' relatări 
din perioada 1551—lr>83 in
clusiv. revelatoare pentru stă
rile dț lucruri exis'enle la 

. no* în acele timpuri.

Georg Cristoph Lich
tenberg — AFORIS
ME. Colecția Eseuri. 
Editura Univers

Despre Aforismele lui 
Lichtenberg, Nietzsche spunea 
că iac parte din „tezaurul 
poeziei germane". Traduce
rea și prefața aparțin lui 
I. Negoițescu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

SÎMbAtA 5 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I : 5,05—6,00

Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9.30 Miorița: 10,30 
Din țările socialiste: 11.05 Mu
zică ușoară; 12,00 Recital de 
operă 12.30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,22 Muzică ușoară; 13,42 Mu
zică populară; 14,00 Caleidos

cop muzical; 14,40 Cele mai în
drăgite melodii populare: 15,00 
De la 3 la 7; 19,00 Gazeta ra
dio: 19,20 Cîntecui e pretutin
deni; 19,35 La nuntă-n sat — 
muzică populară; 20,00 Al V-lea 
Concurs și festival internațional 
,.George Enescu". Transmisiune 
din Sala Mare a Palatului R.S. 
România : festivitatea de des
chidere și concertul Orchestrei 
simfonice și al Corului Filar
monicii ..George Enescu". Tn 
pauză : Tableta de seară. Ver
suri dedicate lui George Enes
cu: 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic: 22.20 Sport: 22,30 
De toate pentru toți... turiștii: 
23.00 Expres melodii: 0.05—6.00 
Estrada nocturnă.

SCKISORI Uf
Ascensoarele nu urcă?

LA CITITORI
Solicităm conducerii I.6.C.

MINERI I Respectați normele 
de protecție a muncii!

Controlul metanului 
se poate face atît cu 
ajutorul lămpii de si
guranță cu benzină, 
cît ți cu detectoare 
de metan. înainte de 
intrarea in mină ve
rificați lampa de sigu
ranță cu benzină.

Locatarii blocului D 6, strada Victoriei nr. 1 
Vulcan vă aducem la cunoștință că ascensorul 
de la scara 1 a blocului nostru nu mai func
ționează de aproape un an de zile, iar cel de 
la scara 2 de circa 6 luni de zile pe motiv că 
ar avea unele defecțiuni. La început ni s-a pro
mis că remedierea nu va dura mai mult de o 
lună sau două, dar iată că a trecut un an și tot 
nu s-a făcut nimic.

Sînt la etajele 7 și 8 oameni bătrâni, bolnavi, 
pedepsiți astfel să stea în casă, dacă nu vrem 
să-i cărăm noi pe scări în sus și în jos. De ase
menea, sînt oameni accidentați, cazul Argeșan 
de la etajul 7, care este nevoit să urce într-un 
picior pe scări.

Locatarii se întreabă oare piesele necesare 
trebuie să fie aduse din alte țări, sau să fie che
mați specialiști străini pentru a pune ascensox- 
rele la punct. Am tot intervenit la cei ce au în 
grijă ascensoarele dar nu primim altceva decit 
promisiuni.

Un grup de locatari din blocul D 6

Autobuzul care pleacă în direcția Timișoara 
la orele 4,00, sau trenul de Craiova, cu plecarea 
din Petroșani la orele 4,23 asigură cetățenilor 
din Valea Jiului sosirea în cele două localități 
în timp util pentru a-și putea rezolva în a- 
ceeași zi problemele pentru care se deplasează. 
Nemulțumește faptul că noi, cei din Lonea, nu 
avem cu ce ne deplasa la Petroșani pentru a 
putea prinde legătura ia acestea.

Pleacă un autobuz din Lonea la orele 3,30, 
care transportă personalul T.G.C. la serviciu 
însă călătorii nu au acces la acesta, deși loc ar 
fi destul. Din acest motiv solicităm conducerii 
întreprinderii' de gospodărie comunală Petro
șani să ia măsuri ca să ne putem și noi folosi 
de cursa de personal, bineînțeles plătind taxele 
legale, măsură c-are ne-ar fi de mare ajutor, în 
mod deosebit'în perioada actuală cînd ne plea
că copiii, încărcați cu bagaje, la diferite școli 
din țară.

Mihai VACHOLD
Lonea

Pronosticul nostru 
la concursul Pronosport 

nr. 36 din 6 IX 1970
1. Dinamo Bacău — Petrolul 1
2. U.T. Arad — Progresul București 1
3. _U" Craiova — F. C. Argeș 1
4. C.F.R. Cluj — Dinamo București 2
5. Steagul roșu — Farul 1
6. Rapid. — Jiul 1
7. Steaua — „U“ Cluj 1
8. Poli. Iași — C.F.R. Timișoara 1
9. Poiana — Sp. Studențesc X

10. C.F.R. Pașcani — A.S.A. Tg. Mureș 2
11. U. M. Timișoara — Poli. Timișoara 2
12. Olimpia Oradea — Crișul 2
13. Met. Cugir — C.S.M. Sibiu X

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Argoman superdiaboli- 
cul (3—6 septembrie); Repu
blica : Procesul (3—6 septem
brie); LONEA — Minerul : 
Joc îdublu în serViciul secret 
(3—6 septembrie); 7 Noiem
brie': Moartea unui birocrat 
(3—5 septembrie); AN1NOA- 
SA : Afurisitul de bunic (3 
—4 septembrie); BĂRBÂ- 
TENI : Tinerețe fără bătrîne- 
țe (3—4 septembrie); VUL
CAN : Așteaptă pînă se în
tunecă (3—G septembrie); U- 
R1CANI : Familia Toth (4—5 
septembrie).

nu fie

DE 
MINA,

— Virful cirligului 
nu atinqă sitele.

— Sitele să nu fie de
teriorate.

— îmbinarea dintre 
sticlă ți părțile me
talice să fie perfect 
etanșe.

— Sticla să
spartă sau crăpată.

— închizătorul mag
netic să nu permi
tă deschiderea lăm
pi».

— Rezervorul lămpii 
să nu permită scur
geri de benzină.

TINE MINTE I 
DESCHIDEREA SAU 
DETERIORAREA LĂM
PII PORTATIVE SAU A 
DETECTORULUI 
METAN, IN 
POT PROVOCA 
PLOZIE.

• Mica publicitate
VÎND casă nouă în orașul Deva, str. Mihai Eminescu 

nr. 110.

încercare eșuată
Om gospodar, Romulus 

Barbu, din Rîu Bărbat, avea 
nevoie de niște seîndură pen
tru o lucrare personală. S-a 
gîndit să n-o cumpere, ci 
s-o ia „pe nevăzute" de la 
gaterul C.A.P. din comună. 
S-a furișat, a încercat să 
„salte" un transport, dar în
cercarea lui a eșuai. Așa că a 
fost „săltat" el pentru șase 
luni. Devenise o carie pen
tru seîndura cooperativei.

Altă ,.carie“
Și Ion Văduva era om 

strîngător. Tot de seîndură. 
El o aduna de pe rampa de 
descărcare a gării Livezeni. 
Nu a fost prins în flagrant 
delict dar la o percheziție 
ce i s-a făcut acasă a fost 
găsită seîndură în valoare de 
2 007 lei. S-a lămurit că scin- 
dura era furată, pentru care 
Ion Văduva a fost condam
nat la 8 luni de zile închi
soare.

Calmant de 100 de lei
Unii sînt calmi cînd se îm

bată, alții devin nervoși, fac 
scandal, nu le mai intră ni
meni în voie. Așa a făcut 
și Dorel Orvaș în timp ce 
sc „aghesmuia" la bufetul 
„Dîmbovița" din Petroșani. 
S-a enervat și pe ospătari, 
și pe consumatori, și pe lu
crătorul de miliție care a 
intervenit să-l potolească. 
Pînă la urmă s-a calmat. 
După ce a plătit o amendă 
de 100 iei.

Televizor fără antenă
De mai bine de o lună de 

zile unitățile O.C.L. produse 
industriale Petroșani care 
desfac televizoare nu vînd 
și cablu pentru antenă pen
tru că nu au. Oamenii cum
pără televizoare în speranța 
că va veni în curînd și ca
blu pentru antenă sau că 
și-l vor procura din alte 
părți. Oare termenul de ga
ranție al televizorului de 
cînd începe ? De cînd se 
vinde televizorul sau de cînd 
se procură cablul de antenă ?

La loc... comanda
Condamnat Ia 6 luni închi

soare pentru părăsirea domi
ciliului conjugal din Oțelul 
Roșu, unde și-a lăsat soția 
și un copil, Petru Farcaș s-a 
sustras mult timp de la exe
cutarea pedepsei, găsind găz
duire la Maria Mătăsărcan 
în Vulcan. Acum vizuina 
concubinilor a fost desco
perită și Petru Farcaș va 
avea... posibilitatea să-și sa
tisfacă pedeapsa dreaptă a 
legii.

Gurmandul
Victor Titi din Sălajul de 

Sus a lucrat pînă nu de mult 
la Fabrica de mezeluri din 
Hațeg. La ieșirea din servi
ciu ducea cu el cîte o gusta
re. La ultimul control efec
tuat dc paznicul de Ia fa
brică asupra lui Victor Titi 
a fost găsită o gustare sub
stanțială : 1.400 kg salam. 
Și-o luase probabil pentru 
cele trei luni de închisoare 
la cît a fost condamnat. A- 
mară gustare.

ft <-> £ w ASaptamina 
viitoare 
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DUMINICĂ 6 SEPTEMBRIE

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Vara copiilor.

10.00 Viața satului.
11.15 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Muzi
că ușoară.

12.00 De strajă patriei.
12.30 Campionatele interna

ționale ale României la 
lupte greco-romane.

13.15 Emisiune în limba ma
ghiară.

16.00 Studioul „N".
18,00 Concursul și festivalul 

„George Enescu".
18.30 Reportaj TV. Monolog 

despre rezonanțe.
18,45 Fotbal : Repriza secun

dă a meciului C.F.R. 
Cluj — Dinamo Bucu
rești.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film artistic : „Arsenic

și dantela veche".
22,00 Concursul și festivalul 

internațional „George 
Enescu".

22,40 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

LUNI 7 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Ex-Terra ’70.
18.20 Diminețile șantierului. 

Reportaje de la șantie
rele naționale ale tine
retului.

18,45 Panoramic științific.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică de Ion 

Mărgineanu.
20,00 Concursul și festivalul 

internațional „George 
Enescu".

20.40 Roman foileton. Iluzii 
pierdute (VII) — ulti
mul episod.

21.40 Teleglob : Brasilia — 
Noua Capitală.

22,00 Concursul și festivalul 
internațional „George 
Enescu".

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Rampa.
23,25 închiderea emisiunii.

MARȚI 8 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Lumea copiilor.

18.30 Actualitatea In econo
mie.

19,00 Concursul și festivalul 
internațional „George 
Enescu".

19.30 Telejurnalul de seară. 

20,00 Reflector.

20.15 Clasici ai dramaturgiei 
universale. Tartuffe — 
de Moliere.

22,05 Itinerar bulgar — docu
mentar TV.

22.15 Telejurnalul de noapte.

22,35 Muzicorama TV.

23.15 închiderea emisiunii.

MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 

18,00 Deschiderea emisiunii.

Microavanpremieră.
♦

18,05 Universal-șotron.

18.30 Cabinetul economic TV.

19.30 Telejurnalul de seară.

19,50 Tele-cinemateca. Filmul

artistic : „Alibi*.

21,25 Finala „Cupei intercon

tinentale" la fotbal:

Feijenoord Rotterdam

— Estudianteg La Plata.

La ora 22,15 Telejurnalul de 

noapte.

23,15 închiderea emisiunii.

JOI 10 SEPTEMBRIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18,00 Mult e dulce și fru
moasă.

18,25 La volan.
18,40 Cadran internațional.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial: „Noile a- 

venturi ale lui Huckle
berry Finn*.

20.30 Vocație sau ambiție ! ? 
Anchetă TV de Valen
tin Munteanu.

21,00 Concursul și festivalul 
internațional „George 
Enescu".

22,00 Poșta TV.
22.15 Viața literară.
22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 11 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Sumarul serii. Turism 
— vacanță ’70.

18.20 Căminul.

19,00 Agenda concursului și 
festivalului „George E- 
nescu*.

19.20 1 001 de seri.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Tineri soliști de mu
zică populară.

20.45 Dialog cu știința.

21.45 Anunțuri — publicitate.

22,00 Concursul și festivalul 
internațional „George 
Enescu".

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

SIMBAtA 12 SEPTEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune in limba ger

mană.

18,00 Campionatele interna

ționale de atletism ale 

României.

19.15 Anunțuri — publicitate.

19.20 1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-enciclopedia

21,00 Cîntă Ioana Radu.

21.20 Film serial : „Incorupti
bilii" — Marea lovitură.

22,10 Steaua fără nume.

23.15 Telejurnalul de noapte.

23.30 închiderea emisiunii.
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Conferinja O. U A.
ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). 

— Participants la conferința 
la nivel înalt a tării ar membre 
ale Organizației Unității Africa
ne, care se desfășoară la Addis 
Abeba, au examinat problema 
statutului Comisiei de mediere 
și conciliere din cadrul O.U.A. 
S-a hotărît transformarea a- 
cesteia dintr-o comisie perma
nentă într-una 
urmează să 
mai în caz

Pe de altă 
zentat spre

specială, care 
fie convocată nu
de necesitate, 
parte, a fost pre- 

dezbatere raportul

privind atribuțiile și activitatea 
„Comitetului Elibeiării", însăr
cinat cu coordonarea ajutorului 
acordat de O.U.A. luptei po
poarelor africane care se află 
încă sub dominație colonială.

Tot joi, delegații statelor a- 
fricane întruniți la Addis Abe
ba au aprobat în unanimitate 
un document prin rare își ex
primă sprijinul fată de rezolu
ția cu priv re la Orientul Apro
piat adoptată de Consiliul de 
Securitate la 22 noiembrie 
1967.

Declarația secretarului
general al U.N.C.T.A.D.

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Tendințele protectioniste și in
flația care caracterizează con
junctura economică în anuin’te 
state au fost denunțate de 
secretarul general al Conterin- 
fei Națiunilor Unite pentru Co
merț Și Dezvoltare (UNCTAD), 
Perez Guerrero, ca reprezen
tând pericolul cel mai imediat 
pentru expansiunea economică 
a țărilor în curs de dezvoltare. 
Inflația poate nu numai să cau-

in

-------------------------------

Rezultatul

zeze serioase perturbați! 
țările industriale, a 
el, dar poate fi și 
în țările în curs de 
Guerrero a afirmat 
tendințele din ultimele 
decenii ar continua să 
leze și în următorii d i.izei i 
de ani, s-ar ajunge ca, in 1990. 
mai mult de jumătate din 
populația globului, repartizată 
în țările în curs de dezvoltare 
să nu participe 
internațional decît 
peste 10 la sută 
total al acestuia.

subliniat 
„exportată" 
dezvoltare, 
că, dacă 

două 
pievi-

„alegerilorkk

la
cu 

din

corn 't tul 
puțin 

volumul

VIATA INTERNAȚIONALA
Ședința cvadripartită Convorbirile iugoslavo-turce

în problema vietnameză
PARIS 3 (Agerpres). — In 

capitala Franței a avut loc joi 
cea de-a 82-a ședință de lucru 
a conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. Pentru 
prima dată de la 4 decembrie 
1969, cînd diplomatul american 
Henrjr Cabot Lodge și-a prezen
tat demisia, delegațiile Repu
blicii Democrate Vietnam și 
Statelor Unite au fost conduse 
de șefii acestora, respectiv de 
Xuan Thuy și David Bruce.

In intervenția sa, șeful dele
gației R. D. Vietnam, Xuan 
Thuy, a expus pe larg poziția 
guvernului său, menționînd că 
dezbaterile asupra „punctelor 
specifice11 nu vor putea începe 
în cadrul conferinței decît în 
momentul cînd S.U.A. vor ac
cepta retragerea rapidă, totală

și necondiționată a forțelor lor 
militare și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud și înlocuirea 
actualei administrații de la Sai
gon printr-un guvern provizo
riu de coaliție, cu o foarte 
largă bază politică, care să Or
ganizeze alegeri libere. In con
tinuare, Xuan Thuy a demas
cat politica de „vietnamizare" 
a războiului, arătînd că aceasta 
urmărește continuarea ocupației 
militare americane și întărirea 
armatei saigoneze ca instru
ment al politicii neocolonialis- 
te a S.U.A. Prin această po
litică, Statele Unite urmăresc 
totodată să oblige popoarele a- 
siatice să lupte unele împotri
va altora. Pentru a restabili 
pacea în Vietnam, a relevat 
Xuan Thuy, S.U.A. trebuie să

renunțe la politica lor agresi
vă, să recunoască drepturi na
ționale fundamentale ale po
porului vietnamez și dreptul 
populației sud-vietnameze la 
autodeterminare. Dacă guvernul 
S.U.A. nu-și va schimba poli
tica actuală, a spus în încheie
re Xuan Thuy, poporul viet
namez va continua lupta pină 
va obține independența și pa
cea adevărată.

Reprezentantul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Van Tien, a subliniat 
că problema vietnameză nu va 
putea 
S.U.A. 
lor de 
ne la 
trație
cvadripartită — a menționat el 
— nu va înregistra progrese 
dacă S.LT.A. nu vor da un 
„răspuns serios“ la propunerile 
în zece puncte, avansate de 
Frontul Național de Eliberare.

fi rezolvată cît timp 
vor promova politica 

agresiune și vor menți- 
putere actuala adminis- 

saigoneză. Conferința

de la
Corespon- 

George Ic- 
Convorblrile

Belgrad I *
BELGRAD 3 •

dentul Agerpres, 
nescu, transmite : 
oficiale purtate la Belgrad de 
șeful guvernului turc, Suley
man Demirel, și șeful guvernu
lui iugoslav, Mitia Ribicici, s-au 
referit la unele aspecte 
colaborării bilaterale, 
și la actualele probleme 
vieții internaționale.

Apreciind că relațiile 
Turcia și Iugoslavia se 
voltă favorabil, cei doi 
mieri și-au exprimat 
ca această colaborare să conti
nue și în viitor și să se dez
volte în toate domeniile. Fi 
și-au exprimat acordul pentru 
înființarea unei comisii mixte 
de colaborare economică. în 
cursul schimbului de păreri,
s-a constatat că Iugoslavia și 
Turcia au punote de vedere
identice sau apropiate în apre-

ale 
precum

ale

dintre 
dez- 
pre- 

dorinta

cierea situației din lume și în 
legătură cu o serie de proble
me internaționale actuale. Su
bliniind că toate popoarele lu
mii doresc astăzi să trăiască 
în bunăstare, năzuind în con
secință spre consolidarea păcii, 
Demirel a relevat că Turcia 
se pronunță pentru relații de 
bună vecinătate, pentru pace 
și pentru rezolvarea probleme
lor litigioase pe calea tratati
velor pe baza respectării in
dependentei, suveranității și 
integrității fiecărei țări. Expri- 
mîndu-și acordul cu o aseme
nea apreciere a evoluției inter
naționale, premierul iugoslav 
a subliniat la rîndul său că 
securitatea în Europa reprezin
tă un factor foarte însemnat 
pentru pace în întreaga lume, 
care necesită eforturi din par
tea tuturor țărilor continentu
lui nostru.

I

Modificări
în programul spațial

Apollo

—

Manifestații de protest
la Saigon

peripețiile

pare

în 
pe

de neparticipare 
politică, afișează 
vreme anumite 

în acest sens.
în

să facă 
speranța

,se- 
înlocui- 

actual 
poporu-

4—4,30. 
din cel 
bord a 

tîrziu.,

din S.U.A. 
produse în
repartizarea 

teritoriul

0 șansă la

S. U. A.

saigoneze

de

cererea Or- 
eliberarea

Cuba, 
tineri 

pes- 
parti-

la 1
200 263 721

SAIGON 3 (Agerpres).
La Saigon au fost date publici
tății rezultatele oficiale ale 
„alegerilor" pentru ocuparea a 
30 de locuri în Senatul saigo- 
nez (jumătate din numărul to
tal al mandatelor). în ciuda 
faptului că administrația saigo- 
neză a făcut tot posibilul pen
tru a obține, cu acest prilej, 
o întărire a pozițiilor sale, ie- 
zultatele publicate dovedesG 
că opoziția crescîndă a ale
gătorilor față, de politica sai- 
goneză s-a manifestat chiar 
în condițiile de teroare în care 
s-au desfășurat așa-zisele „ale
geri" pentru Senat. Astfel, bu- 
diștii pagodei „An Quang", cu- 
noscuti pentru poziția lor con
tra regimului saigonez, 
considerați a f' ' 
obtinînd cu peste 40 000 
voturi 
datii listei electorale 
vernamenjale. Evident, 
rezultat nu modifică 
orientarea
Iui de la 
Senatul nu 
simbolică.

sînt 
fi învingător!, 

•----3 de
mai mult decît candl- 

progu- 
acest 

nimic în 
și acțiunile regimu- 
Saigcn. pentru eate 
are decît o valoare

A

In preajma alegerilor din Chile
RIO DE JANEIRO 3. —

Corespondentul Ageiptes, 
Vasile Oros, transmite: In- 
tr-o atmosferă de insistente 
zvonuri privind posibilitatea 
unei lovituri militare în ca
zul victoriei candidatului 
frontului unității populare, 
Salvador Allende, corpul e- 
electoral chilian se prezintă 
vineri la urne pentru a alege 
noul președinte al țării. Ale
gătorii au de optat între 
Jorge Alessandri, care susți
ne necesitatea unor garan
ții pentru investiții de capi
tal străin, a respectării „Le
gii și ordinei", combaterii 
inflației. Candidatul Partidu
lui Guvernamental (democral- 
creșlin), Radomiro Tomic, 
care promite o a „treia cale", 
intre capitalism și socialism, 
și Salvador Allende, care 
propune o reformulate struc
turală a societății chiliene 
în vederea unei „deschideri 
spre socialism". De fapt, la 
acest scrutin se înfruntă ce
le trei direcții ale eșichieru
lui politic chilian — dreapta, 
centru și stingă. Platforma 
lui Tomic înseamnă, în esen
ță, continuarea orientării a- 
doptate de actualul președin
te, Eduardo Frei, plus unele 
diferențieri care îl plasează 
la .stingă acestuia în ce pri
vește accelerarea unor refor
me social-economice și revi
zuirea poziției asupra recu-

perării bogățiilor naționale. 
Alessandri e purtătorul de 
cuvînt al forțelor conserva
toare, care l-au considerat 
pe Erei radical și pentru 
care menținerea vechilor 
structuri este obiectivul prin
cipal. Frontul unității popu
lare (alcătuit din partidele 
comunist și socialist, o parte 
însemnată a partidului radi
cal, mișcarea de acțiune 
populară unitară și mișcarea 
de acțiune populară indepen
dentă) propun o platformă 
în care proclamă necesitatea 
etatizării 
Joace de 
rea unei 
rioase și 
rea 
printr-o 
lui" unicamerală.

Aprecierile privind șan
sele celor trei candidați di
feră, dar în rindurile obser
vatorilor există o unanimi
tate de păreri în sensul că 
nici unul nu ar putea obține 
majoritatea absolută. Dacă 
aceste previziuni se confirmă, 
noul președinte urmează să 
fie desemnat, conform con
stituției, de congres.

Față de celelalte patru ale
geri prezidențiale desfășu
rate în acest an în America 
Latină (Columbia, Guatemala, 
Republica Dominicană și 
Mexic), scrutinul din Chile 
capătă o semnificație deose-

principalelor mij- 
producție, realiza- 

reforme agrare 
profunde", 

parlamentului 
adunare a

bilă, în primul rlnd fiindcă 
este unica țară latino-ameri- 
cană unde forțele stîngii au 
ajuns să aibă șanse reale 
de a se impune la urne 
(evident, în cazul respectării 
jocului electoral), oferind 
țării o platformă de restruc
turări fundamentale. O ast
fel de platformă contravine 
intereselor monopoliste stră
ine și forțelor aliate acesto
ra din interior, ceea ce ex
plică tensiunea care a carac
terizat actuala campanie e- 
lectorală, in care dreapta a 
recurs la acte de violență, 
soldate cu morți și răniți, 
tn acest context trebuie pri
vită și activitatea forțelor 
armate care, după trei 
cenii 
viața 
ultima 
tenții 
semnificativ că 
presiunilor psihologice anu
mite ziare conservatoare pu
blică în aceste zile versiuni 
despre posibilitatea unei 
intervenții militare a Argen
tinei, în cazul victoriei lui 
Allende. Alte versiuni prevăd, 
în termeni mai 
puțin voalați, 
nord-americană. 
tea Sînt menite 
ze corpul electoral 
prezentîndu-i-se ca 
numai două din cele 
țiuni existente.

cadrul

mult sau mai 
o intervenție 
Toate aces- 
să influențe- 

chilian, 
posibile 
trei op-

P. POLONA. r
Vedere

din ’
Vroclav

a.c. 
antin- 
recen- 
relevă

inedit pe 
a S.U.A.! 
în istoria

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Populația Statelor 
Unite ale Americii a atins 

septembrie 
locuitori,

tă biroul american 
sămînt. Statisticile 
totodată un fapt 
harta demografică 
pentru prima dată
acestei țări, afluxul de popu
lație spre principalele orașe 
a fost contrabalansat de ple
cările spre alte localități 
mai puțin populate, în gene-

'SAIGON 3 (Agerpres).
Saigonul a fost din nou jgl 
Scena unor manifestații de pro
test ale invalizilor de război, 
soldate cu incidente de o amploa
re neobișnuită. Din ordinul ad
ministrației saigoneze au fost 
mobilizate numeroase unități ale 
poliției, care au înconjurat 
clădirea unde se află sediul 
Asociației invalizilor de răz
boi și au încercat să-i disper
seze pe demonstranți, făoind 
uz de gaze lacrimogene. Ope
rațiunea poliției s-a dovedit 
însă foarte dificilă, deoarece 
manifestanții au rezistat cu 
îndîrjire, atacîndu-i la rîndul 
lor pe polițiști. Ciocnirile, 
soldate cu morti și răniți au 
continuat în tot cursul zilei.

LONDRA — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Era ora 11,35 
cînd la căpitănia portului 
Southampton s-a primit o 
telegramă de pe bordul na
vei „S. A. Vaal“ care a- 
nunța „dispariția unui pasa
ger". Căpitanul Alan Freer 
cerea permisiunea 
cale' întoarsă în 
că-l va găsi.

Așa au început 
căutării pe valurile Oceanu
lui Atlantic a lui William 
Honeywill, inginer specialist 
în ceramică din Shefield in 
vlrstă de 28 de ani. El căzu
se în apă la 15 mile de in
sulele Canare. împrejurările 
în care s-a produs acciden
tul de vineri 28 august n-au 
putut ti lămurite. Se 
că era spre dimineață, pro
babil pe la orele 
Lipsa unui pasager 
700 cîți se aflau la 
fost observată abia 
Căpitanul s-a hotărît să În
cerce imposibilul și după a- 
proape 12 ore de căutări, 
spre surpriza tuturor, a fost

zărit( pe unda apei un om.
Sosită în portul Southamp

ton cu o intîrziere de o zi 
nava „S. A. Vaal" a fost în- 
tîmpinată de un mare număr 
de ziariști dornici să vadă 
pe tînărul erou.

După afirmațiile sale, că
derea în apă s-a produs pro
babil în timp ce ațipise pe 
punte. Un timp după aceea, 
a plutit inconștient. Intr-un 
tîrziu și-a revenit, atunci 
cînd abia se mai zărea va
porul undeva la orizont. 
Primul gînd a fost că trebuie 
să înoate, să încerce să se 
apropie de țărm. Apoi și-a 
pierdut cunoștința, și-a reve
nit, din nou a leșinat și și-a 
revenit...

Cînd 
bord, 
navei, 
au fost 
baie, căpitane, nu-i așa

Un .reprezentant al societă
ții British Union Castle Line 
a declarat că „a fost o șansă 
la un milion ca Honeywill 
să poală fi salvat. Un om 
în mijlocul oceanului este 
aproape invizibil".

a fost readus pe 
povestea căpitanul 

primele sale cuvinte 
: „O zf splendidă de

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — După cum s-a mai 
anunțat Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (NASA), a operat 
o importantă 
programului

Ca urmare 
două zboruri, 
calendar al voiajelor 
nauților americani spre Lună 
arată după cum urmează :

.— 31 ianuarie 1971, lan
sarea lui Apollo 14

— iulie 1971, lansarea lui 
Apollo 15

— ianuarie 1972, lansaiea 
lui Apollo 16

— iunie 1972, lansarea iul 
Apollo 17 — ultimul zbor 
al actualului program ameri
can spre Lună.

Primul zbor care urmează, 
al lui Apollo 14, va fi lan
sat în direcția craterului 
Fra Mauro. Echipajul 
„Apollo 15", comandat 
David Scott, va dispune 
un „mini jeep", care 
permite deplasarea a doi 
tronauți pe o 
40 km.

modificare a 
spatial Apollo.
a anulării a 
schița noului 

astro-

distantă

lui 
de 
do 
va 
ai
de

ral situate pe coastele Atlan
ticului și Pacificului. 13 din 
cele 25 de orașe principale 
au în prezent o populație 
mai mică decît în 1960. 
Chiar New York-ul, care ră- 
mîne cel mai populat oraș 
din S.U.A. (7 771 730 locui
tori), aro în prezent cu cîte- 
va mii de locuitori mai pu
țin decît în 1960, iar al 
doilea mare oraș din S.U.A., 
Chicago (3 325 263) a pier
dut 250 000 de rpzidenți. Ca 
urmare a acestor mutatit,

statul California a preluat 
locul statului New York ca 
cel mai populat

Schimbările 
anii ’60 
populației 
S.U.A. se vor reflecta și pe 
planul reprezentării în Con
gres. Astfel, șase state 
obține mai multe locuri 
Camera Reprezentanților 
cît pînă acum, în timp 
alte 10 state vor avea 
număr mai restrîns de 
curi.

Desființarea privilegiilor 
maharajahilor

DELHI 3 (Agerpres). — Pro
iectul de lege plivind desfiin
țarea privilegiilor și anularea 
stipendiilor plătite maharajahi
lor (foști conducători 
înainte 
denței 
vernul 
tile 
marți 
de guvernul prezidat de Indira 
Gandhi, a fost aprobat cu o 
mare majoritate de voturi (336 
voturi pentru, față de 155 îm
potrivă și două abțineri).

Noua lege va priva pe des- 
cendentii nobilimii indiene de 
venituri neimpozabile care se 
ridică anual la peste 6 mili
oane de dolari.

locali 
de obținerea indepen- 

Indiei, in 1947), de gtl- 
central sau de autoriiă- 
provinciale prezentat 

în Parlamentul indian

• LA HAVANA A SOSIT 
UN NOU GRUP de peste 400 
de tineri nord-americani, care, 
în semn de solidaritate cu 
poporul cubanez, vor participa 
la culesul citricelor în 
Primele două grupuri de 
nord-americani, totalizînd 
te 900 de persoane, au 
cipat la Zafra anului 1970.

Ambasadorul Gunnar Jar
ring, reprezentantul personal 
al secretarului general al 
O.N.U. in Orientul Apropiat, 
a avut miercuri, pentru a 
treia zi consecutiv, o nouă 
întrevedere cu reprezentan
tul Republicii Arabe Unite la 
O.N.U., Mohammed El-Zay- 
yat. La încheierea întreve
derii, nu au fost date nici 
un fel de amănunte asupra 
problemelor discutate. La 
întrebările ziariștilor, El-Zay- 
yat a declarat că va rămîne 
la dispoziția lui Gunnar 
Jarring în vederea unei noi 
convorbiri.

• ECHIPAJELE REMORCHE
RELOR DIN ROTTERDAM, li
nul dintre cele mai mari por
turi din lume, care au decla
rat grevă în semn de solidari
tate cu acțiunea revendicativă 
declanșată de alți 30 000 de 
muncitori din acest oraș, s-au 
înapoiat joi la lucru. Acest 
fapt va permite degajarea ra
dei portului, unde se află imo
bilizate peste. 100 de nave.

Bilanț tragic

POINTE A 
gerpres). —

(A-PITRE 3 
în urma furtu

nii tropicale „Dorothy", pe 
insula Martinica, au fost 
registrati 43 de mortl, 
de răniți și 14 dispăruți, 
menționează într-un 
dat publicității la Pointe a 
Pitre. Peste 5 000 de persoa
ne au rămas fără adăpost. 
De asemenea, plantațiile de 
banane au fost distruse pe 
suprafețe întinse.

în-
73 
se 

bilanț

Encefalită în Japonia

0 TRADIȚIE FOARTE RENTABILA

UN POST DE OBSERVA- 
AL O.N.U., situat pe ma- 
egiptean al Canalului de 
a fost redeschis mier- 

s-a anunțat la Organiza- 
Postul

• CONSILIUL LIGII ARABE 
a fost convocat în sesiune ex
traordinară sîmbătă pentru a 
lua în discuție situația creată 
în Iordania ca urmare a inciden
telor care s-au produs în ul
timele zile între forțele de co
mando palestiniene și unități 
ale armatei iordaniene. La 
Cairo s-a precizat că reuniunea 
a fost convocată la 
ganizației pentru 
Palestinei.

• ÎNTRE 12—22 SEPTEM
BRIE, LA ISLAMABAD (PA
KISTAN) se va desfășura ce-a 
de-a 10-a conferință regională 
pentru Orientul Mijlociu a 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură, s-a anunțat la sediul 
F.A.O. din Roma.

La conferință vor fi exami
nate probleme legate de dez
voltarea agriculturii în regiu
nea respectivă.

Delegații vor dezbate teme 
ca : mobilizarea resurselor u- 
mane, difuzarea metodelor 
pentru obținerea Unui înalt 
randament la cereale și alte 
plante, eliminarea deficitului 
de proteine, încadrarea regiu
nii Orientului Mijlociu în pla
nul indicativ mondial al 
F.A.O. etc.

TOKIO 3 (Agerpres), — 
Un cc—uiiicat al Ministerului 
Sănătății din Japonia anun
ță că în 20 de prefecturi 
ale țări au fost descoperite 
numeroase cazuri de ence
falită. Pînă în prezent au 
fost întregistrate 24 de ca
zuri mortale. Organele de 
specialitate au luat măsuri 
urgente pentru a nu permite 
extinderea acestei 
periculoase și în 
ale Japoniei.

Fenomen

maladii 
alta zone

din
cauza poluării

Acordul intervenit intre 
guvernul elvețian și cel a- 
merican privind ridicarea se
cretului bancar in Elveția, 
pentru a se permite astfel 
reprimarea crimelor organi
zate și urmărirea conducăto
rilor de bande internațio
nale, întrerupe o tradiție cen
tenară pe care s-a edificat, 
in parte, prosperitatea acestei 
țări

Cu mult înainte, bancherii 
elvețieni ridicaseră secretul 
bancar la rangul unei reguli 
inviolabile. E adevărat, Codul 
penal elvețian nu obliga con
ducătorii de 
ze secretul 
tîrziu însă 
1934), o lege 
vern venea și înlătura aceas
tă lacună, precizind că orice 
persoană care deține anumite 
secrete bancare nu le poate 
divulga fără a se expune u- 
nor riscuri, ca amenda, sau 
chiar închisoarea. Secretul 
astfel impus se extindea a-

supra tuturor faptelor necu
noscute de public și despre 
care bancherii aveau cunoș
tințe datorită profesiunii lor. 
Ei trebuiau să 
special numele

ascundă, in 
deponentului,

Din presa

bănci să păstre- 
profesional. Mai 

(in noiembrie 
elaborată de gu-

care era anonimat cîteodată 
printr-un simplu număr sau 
alteori pentru a se evita orice 
confuzie, printr-un număr în
soțit de un pseudonim. Ope
rațiile bancare se efectuau 
in biroul directorului sau al 
reprezentantului său special. 
In mod obișnuit, depunerile 
nu puteau fi făcute decit de 
client, în mod personal, sau 
de mandatarul autorizat al a- 
cestuia. Casele de bani erau 
instalate in așa fel incit se 
evita orice intilnire a clienți- 
lor. A fost amenajată o rețea

de coridoare care duceau spre 
uși secrete, ca in romanele 
lui Alexandre Dumas.

Legea din 1934 a corespuns, 
in fapt, unei strategii de cap
tare a capitalului. Ea urmă-

străină
na- k

or-

TIE 
iul 
Suez, 
curi, 
ția Națiunilor Unite,
fusese închis la 25 septembrie 
1969 din cauza luptelor ce s-au 
dat în zona în care era ampia- 

’sat. Acesta este cel de-al trei
lea post de observație redes
chis de la data încetării focului 
pe linia Canalului de 
Celelalte două posturi
amplasate pe malul răsăritean 
ocupat de trupele israehene. 
în momentul de față sînt des
chise 6 posturi de observație 
pe malul egiptean al Canalului 
de Suez, și 5 pe malul ocupat 
de forțele israeliene, informea
ză agențiile 
tionale.

Suez, 
sînt

GENERAL 
NAȚIUNI-

rea atragerea fondurilor „ră
tăcitoare", dind posesorilor 
acestora impresia unei totale 
securități. Totuși, in 1967, Ro
gers Bonvin, pe atunci pre
ședintele Confederației helve- 
tice, preciza că bancherii fur
nizau totuși autorităților el
vețiene și chiar statelor stră
ine anumite informații in 
materie civilă și penală.

A oferit oare legislația el
vețiană un loc de refugiu 
pentru capitalurile hitleriste, 
care părăseau Germania cu 
puțin timp înainte de a fi

învinsă 1 Elveția a refuzat să 
furnizeze Aliaților amănuhte 
în legătură cu acest subiect, 
dar implicit ea a recunoscut 
faptul, consimțind in 1945 — 
atunci cind i se reproșa de a 
fi adăpostit tezaurul SS — la 
vărsarea sumei de 100 000 000 
dolari pentru a fi utilizată, 
in special, la acordarea de 
indemnizații victimelor 
zismului.

Represiunea crimelor
ganizate justifică depășirea 
vechiului cadru legislativ. 
Totuși, pentru a obține deja- 
gările de la legea menționată, 
poliția americană va trebui 
să dispună de probe care să 
dovedească că deponentul 
înregistrat in Elveția acțio
nează in cadrul unei bande 
organizate.

In cercurile ziaristice se a- 
preciază că, după acordul a- 
mericano-elvețian, alte țări 
vor cere guvernului Elveției 
să încheie convenții cu un 
conținut similar.

• SECRETARUL 
AL ORGANIZAȚIEI 
LOR UNITE, U Thant, a sosit 
miercuri seara la Nairobi, ve
nind de la Addis Abeba, unde 
a participat la deschiderea 
lucrărilor conferinței la nivel 
înalt a Organizației Unității 
Africane.

După sosire, U Thant a avut 
întrevederi cu mai 
bri ai cabinetului

multi mcm- 
kenyan.

de presă interna-

31 AUGUST Șl 2 
a.c. a avut loc

© INTRE 
SEPTEMBRIE 
la Dresda un colocviu consa
crat dezbaterii unor probleme 
politico-militare actuale, la 
care au luat parte delegații de 
generali și ofițeri superiori ale 
armatelor țărilor socialiste 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. La acest colocviu a 
fost prezentă și o delegație a 
consiliului politic superior ai 
forțelor noastre armate., condu
să de general-maior Constantin 
Oprită.

• ÎN SPANIA 
SĂ SE DEZVOLTE 
care cu caracter 
Minerii de la exploatările din 
localitatea Llascaras (Asturia) 
au declarat grevă pentru a pro
testa 
nuia 
altă 
lui 
Badajoz, cei de 
feroviare din Sevilla 
două fabrici din regiunea Bar
celona au fost în grevă toată 
săptămîna trecută,- reclamînd 
creșterea salariilor. La Ma
drid, salariatii metroului, care 
la sfîrșitul lunii iulie au fă
cut grevă timp de 24 de ore, 
s-au înapoiat la lucru numai 
după ce guvernul a amenințat 
cu mobilizarea lor militară.

CONTINUA 
o largă miș- 
revendicativ.

împotriva concedierii u- 
din tovarășii lor. Pe de 

parte, muncitorii
din Merida,

la

abatoru- 
provincia 
atelierele 
și de la

a 
în- 
„în 

a 
re

giunea Mediteranei orientale 
și în Africa, a devenit evi
dent că anumite țări nu no
tifică prezența bolii". O.M.S. 
a anunțat că a furnizat aju
tor tehnic mai multor state 
din Africa și Orientul Apro
piat. Se amintește, de ase
menea, că prezența bolii pen
tru prima dată în anumite 
zone, cum ar fi unele regi
uni ale Africii, a creat seri
oase dificultăți in combate
rea răsplndirii ei din cauza 
lipsei medicamentelor și e- 
chipamentului necesar.

Organizația Mondială 
Sănătății (O.M.S.) relevă 
tr-un comunicat că 
cursul actualei extinderi 
epidemiei de holeră în

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— Zilele acestea, apele gol
fului Escambia, stalul Flo
rida, păreau acoperite de 
zăpadă. Cauza acestui feno
men nu a fost de natură me
teorologică, ci chimică. Mai 
exact, din cauza poluării a- 
pelor golfului cu Reziduuri in
dustriale, algele care asigu
rau oxigenarea apei au fost 
distruse. Urmarea imediată a 
fost asfixierea peștilor care 
nu au mai găsit în 
titatea de oxigen 
vieții. Potrivit unui 
autorităților locale, 
31-a oară cînd se 
un astfel de accident 
cursul anului 1970 în golful 
Escambia.

apă can- 
necesară 
raport al 

este a 
produce 

în

Incendii declanșate
9

de trăznete

NEW YORK 3 (Agerpres). 
întinse suprafețe acoperite 
cu păduri din statele ame
ricane Wanshington, Oregon, 
Idaho și Montana sînt de
vastate în prezent de incen
dii declanșate de
La operațiunile de stinge
re
14 000 de persoane. Incendiile 
sînt apreciate drept cele 
mai grave din ultimii zece

aproximativparticipă

trăzneto.
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