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HEZULTATE 
MERITORII 
la Atelierul 

de zonă 
CIR.

Petroșani
Calamitățile din vara acestui 

an au pus in fața colectivu
lui de muncâ ol Atelierului 
de zonă C.F.R. Petroșani pro
blema refacerii potențialului 
de producție anterior in vede
rea realizării sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate in 
întrecere.

Ca urmare a folosirii eficien
te a dotației tehnice - ne in
formează tovarășii Nicolae 
Colceru, secretarul orgonizoției 
de partid și llie Ardelean, șe
ful atelierului - colectivul ate
lierului a reușit să facă față 
sarcinilor ce i-ou stat in fală 
și să încheie și cel de-al trei
lea trimestru cu rezultate me
ritorii. Astfel, planul trimestrial 
a fost realizat la indicatorul 
producție in proporție de 110 
la sută, iar la cel al producti
vității muncii in proporție de 
130 Io sută. Timpul de imobi
lizare a vagoanelor în repara
ție a fost redus cu 22 Io sută. 
Numărul de 613 vagoane, cite 
au fost planificate a se re
para in trimestrul III a fost de
pășit cu 65, iar dovada cali
tății lucrărilor executate este 
faptul că nu s-o semnalat nici 
o cădere in termenul de ga
ranție al vogoonelor reparate.

Animat de dorința de a-și 
dezvolta succesele obținute co
lectivul de muncă al atelieru
lui s-o angajat să realizeze 
planul de producție pe anul 
1970 pină la mijlocul lunii 
decembrie. In vederea reali
zării angajamentului vor fi re
vizuite și puse la punct toate 
instalațiile și utilajele, se va 
nivela terenul din jurul liniilor 
de reparații, se vor asigura 
materialele și piesele de 
schimb necesare.

In fruntea acestor acțiuni se 
află comuniștii Nicolae Col
ceru, tehnician, Virgil Colțalu, 
maistru, Nicolae Nenu și loan 
Godeanu, lăcătuși. Colectivul 
Atelierului de zonă C.F.R. Pe
troșani dispune de tot ce este 
necesar pentru a-și realiza an
gajamentul luat. Succesele 
sale de pină acum sint o ga
ranție.

D. IOSIF

O pondere însemnată în balanța apre- 
cierââ munciî polîtâco-organizatorâce

Forța de mobilizare 
a potențialului uman 

al șantierului
Acum cîteva zile sala clubu

lui „Constructorul" din Petro
șani era arhiplină. Cei mai 
buni constructori ai șantierului 
nr. 1 Petroșani al Ț-.C.II.. co
muniștii. se adunaseră pentru 
a analiza activitatea organiza
ției de partid din care1 fac par
te. pentru a reține concluziile 
și învățămintele necesare, pen
tru a-și alege nucleul lor con
ducător — biroul organizației 
de bază — pentru a scruta vi
itorul și a jalona precis și ferm 
calea de urmat a tuturor mun>- 
citorilor. maiștrilor și tehni
cienilor din șantier, in scopul 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor majore ce le au de inde- 
plinit în actuala perioadă, si
tuată în pragul a două cinci
nale.

Con.știenți pe deplin de răs
punderea ce le revine, ca an
samblu viu și unitar al unei 
organizații de bază a partidu
lui, cei peste GO de comuniști 
prezenți la adunare au dezbă
tut intr-o atmosferă de lucru 
analitică experiența bună cit 
și lipsurile din activitatea ve
chiului birou, din viața de or
ganizație și de șantier, măsu
rile ce se impun în interesul 
îmbunătățirii activității de par
tid. în interesul oamenilor și 
al producției.

Concisă și realistă, darea de 
seamă a reușit să etaleze con
figurația preocupărilor colecti

vului șantierului nr. 1 sub con
ducerea organizației de partid 
insistind, in contextul aspecte
lor vieții de organizație, asu
pra problemelor de producție,

asupra modului cum ele au 
fost realizate.

In 1969 cele două șantiere 
de la Petrila și Petroșani — 
in care au activat organizații 
de partid aparte pină in acest 
an, cind s-au unit — și-au 
realizat relativ satisfăcător 
sarcinile de producție.

Dar dacă anul trecut produc
tivitatea muncii a fost înde-' 
plinită in proporție de 101 la 
sută, in primele 9 luni ale a- 
cestui an ea a atins un pro
cent de realizare nesătisțăc^tor, 
du— mrtnâi 95,(T ~la'.sută' la șân$Ș 
tierul nr. 1 ,din Pefr'Oșani.-D.e$î 
au fost predate în anul curent 
o serie de obiective importan
te — 384 apartamente in Pe
troșani, poligonul de prefabri
cate de la Livezeni, cantinele 
pentru mineri de la Petroșani, 
90 de apartamente la Lonea și 
Petrila. Liceul din Petroșani 
— toate primind la recepție 
calificativul de bine și foarte 
bine, încă mai persistă o serie 
de neajunsuri privind organi
zarea internă a producției, fo
losirea timpului de lucru. în
deplinirea satisfăcătoare a a- 
tribuțiilor de serviciu și care 
grevează asupra ritmului de 
muncă al constructorilor. Așa

Ion MĂRGINEANU
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UZINA „VICTORIA CALAN
in anul centenarului ii. a ... 1-L V

La Călan se pregătește o 
prestigioasă oniversare. Uzina 
„Victoria" din localitate sărbă
torește in toamna acestui an 
împlinirea unui secol de exis
tență. Vechea uzină de pe Va
lea Streiului intimpină cente- 
norul intr-o haină nouă. In 
anii de după eliberare întregul 
profil industrial al uzinei a fost 
reconstruit și întinerit. Pe drept 
cuvînt Călanul poate fi numit 
cel de al doileo centru pro
ducător de metal al județului 
nostru.

Din uzino de la Că
lan pleacă spre toate puncte
le cardinale ale țării nu numai 
metal dor și alte produse fi
nite, utilaje, instalații și piese 
mecanice solicitate in diverse 
sectoare de activitate ale in
dustriei românești

Rolul pe care uzina il are in 
sprijinirea altor sectoare și uni
tăți economice derivă însăși 
din transformările înnoitoare 
care au avut loc aici deolun- 
gul moi multor ani. S-a înfăp
tuit o dezvoltare și diversificare 
multilaterală a producției, fapt 
care evidențiază pregnant 
roadele politicii partidului și 
statului nostru de industriali
zare socialistă a țării. Dintr-o 
unitate industrială cu un sin
gur furnal, unde toate opera
țiile se executau manuol isto
vind sănătatea și puterea ce
lor cel deserveau, a apărut o 
uzină importantă, cu o diver
sitate de agregate și instalații. 
S-a construit încă un furno 
de capacitate mai mare, dotat 
cu instalații de mecanizare a 
coeratiilor de încărcare $' de 
evacuare si turnarea șarjelor de 
fontă, iar cel vechi a fost re
construit si adus la parametri 
tehnico-productivi mu.t îm
bunătățiți. Vechii turnatorii, și.

aceasta supusă unor ample 
lucrări de modernizare și 'în
zestrare tehnică, i s-a adăugat 
încă una nouă de capacitate 
moi more, destinată producerii 
de lingotiere de tonaj sporit 
și altor utilaje de turnare a 
oțelului. Pe harta economică a 
Călanului a apărut un sector 
nou construit in scopul prelu
crării și valorificării mai supe
rioare a unor mari cantități 
de cărbune extras din adincu- 
rile Văii Jiului. Bcteriile corbo- 
fluid construite după concep
ții și proiecte realizate in în
tregime de specialiști din țara 
noastră, transformă zilnic sute 
și sute de tone de cărbune 
în semicocs, care constituie 
materio primă de bază pentru 
uzinele cocso-chimice de la 
Hunedoara și Reșița. In alte 
instalații special construite s-a 
asimilat și se produce, indus
trial cocs din smoală de gu
dron pentru anozi, cu ajutorul

A. ZAHARIE, 
corespondent Agerpres
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
A SOSII HM ÎN CALIFORNIA

asfaltate

Masă
rotundă

par

tri, este in prezent bună.
Seninele clinice și rezultatele 

examenelor de laborator, confir
mă evoluția favorabilă a stării

Noi străzi

științifscâ

LONG BEACH 15 - Trimișii 
speciali Agerpres, transmit: Mier
curi după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat, 
Ceaușescu, c 
zită în S.U.A., a sosit 
cu soția. Elena Ceaușescu, pp 
coasta vestică a continentului 
nord-american, în California. La 
bordul avionului special 
șefilor de state se aflau, 
menea. Dumitru Popescu, membra 
al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al P.C.R., 
deputat in Marea Adunare Națio
nală, Corneliu Bogdan, ambasado
rul României la Washington. și 
alte persoane oficiale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este însoțit în 
această călătorie de M. Codus, 

n partea Departamentului de 
at.
După cinci ore de zbor, parcurs 
ire New York și Los Angeles, 
•ionul a aterizat pe aeroportul 

particular al companiei construc
toare de avioane ..Douglas 

la Long Beach, oraș

Agerpres, 
după-amiază,

de Stat, Nicolae 
care întreprinde o vi- 

J.A., a sosit împreună 
1P- 

rezeiv.u 
de ase-

situat lingă țărmul Oceanului Pa
cific. Pe pista din fața marilor 
hale de montaj, oaspeții au fost 
întîmpinați și salutați de primarul 
orașului Long Beach, Edwin Wade, 
și soția, Jackson '' ~ 
ședințele 
Aircraft*, 
Dallas 
Long 
mărul 
lui

McGowen, pre- 
i „Douglas 
și Nicholas 
aviației din 
soția. Pti- 

președinte- 
Ceaușescu cheia orașului, 

simbol de deosebită prețuire acor
dată înalților oaspeți. După ce s-a 
încheiat ceremonia primirii, dl. 
Jackson McGowen a prezentai în 
linii generale lingă o machetă, a 
uzinei principalele caracteristici ale 
acestei prestigioase întreprinderi, 
precum și ultimele tipuri de avi
oane de pasageri date în exploa
tare sau aflate în construcție.

Oaspeții au fost invitați să tree 
într-un reactor cvadrimotor DC-8, 
pentru 250 de pasageri aflat do 
platoul din fața halelor de mon
taj. In continuare, au fost prezen
tate un aparat bimotor DC-9 și

companiei 
cu soția, ș 

directorul < 
Beach cu 

a oferit 
chei

avionul de mare capacitate, cu 
peste 300 de locuri, DC-10, în care 
se specializează acum producția 
companiei și al cărui prototip se 
găsește pe rampa de montaj. Oas
peții au vizitat, de asemenea, mii 
multe hale, unde se asamble:
diverse componente ale celor < 
tipuri de avioane de 
Președintele Ceaușescu s-a ii 
sat de elementele definitorii 
avioanelor respective și ale 
lui dc producție, s-a 
specialiștii din uzină. La 
vizitei, direcția companiei 
glas Aii "" " 
teii în cadrul căruia dl. 
McGowen a prezentat .
pe principalii săi colaboratori 
pe soțiile lor. înainte de pleca 
președintele Nicolae Ceaușescu 
mulțumit gazdelor pentru 
cațiilc primite și pentru 
călduroasă cu care a fost 
pinat.

i rei 
pasageri.

1 .le

întreținut . u 
sfirșiud 

direcția companiei „Dou- 
rcraft” a organizat un cn-- 

Jackson 
oaspeților

a 
expli- 

atenția 
întîm-
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Duminică 18 octombrie, 1 
ora 11. in sala mică a Casei 
de cultură are loc’festivitatea 
înființării oficiale a Filialei 
din Petroșani a Societății 
Numismatice Române, prima 
de acest gen din țară. Din 
partea S.N.R. participă dr. 
George Buzdugan, secretar ge
neral al Societății.

Participanților la festivitate 
li se va prezenta expunerea 
„Tezaure monetare descope- 

< iu' Valea Jjujui-^ semnată 
-de Clernenr'Negruț, Gheorgh • . 
Lazin și Ion PopOrogu, după • 
care se va vizita expoziția | 
„Istoric și numismatică-1 a co- " 
lecționarului local Petru Mel- 
ha, membru activ ’ 
deschisă în sălile 
mineritului.

Sint invitați să 
toți membrii filialei și 
torii de istorie din munici
piu.

Ministerul Sănătății informea
ză că starea sănătății tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului

generale și locale. Se continuă 
tratamentul indicat sub supra
veghere medicală.

al S.N.R.,
Muzeului'

Străzile orașului Petroșani 
își schimbă mereu înfățișa
rea devenind mai îngrijite și 
mai frumoase, prin executa
rea unor lucrări gospodărești 
și edilitare. Printre acestea, 
străzile Oltului, Aurel Vlaicu 
și Gh. Barițiu au fost moder- | 
nizate și asfaltate, oferind | 
pietonilor și mașinilor con- ■ 
diții optime de circulație. Ele I 
se înscriu in rindul recente- ’ 
lor realizări ale serviciului de I 
gospodărie al Consiliului • 
popular municipal.

Astăzi, la ora 1-8, este orga- i 
nizată o masă rotundă, la clu- | 
bul sindicatelor din Petrila, 
a cărei temă este legată dc 
actualitatea problemclor 
producție: „Săparea rai 
a lucrărilor miniere ori 
talc”. La discuții participă 
mineri, ingineri și tehnici 
do la E. M. Petrila.

RECLAMA Șl REALITATE
Raid-anchetă prin unitățile T. A. P. L

Sinlem in plin sezon autum
nal. V intui leagănă in lumina 
soarelui mulțimea reclamelor 
prin care trecătorul este in\ it«at 
să viziteze unitățile T.A.P.L. 
„Servim specialități... servim 
băuturi... servim..." Ne lasă 
gura apă citind invitațiile. Și 
ne-am hotărit să lc vizităm. Am 
pornit cu cele mai bune inten
ții de a servi „specialitățile ca
sei” și a gusta din băuturile re
comandate cu atita căldură. Do
ream in același timp să aducem 
mulțumiri, 
deser 
lui din aceste 
trai 1. 
noscută iu 
numirea dc 
așezat la o 
15 minute 
prezentat un elen

să evidențiem buna 
•rvirc și calitățile personalu- 

unități. Am in- 
unitatca nr. 2 cu- 

Petroșani sub de- 
„Tic-Tac". Ne-am 
masă. După vreo 
de așteptare s-a 

practicant

de la Școala profesională comer
cială. I-ani cerut 200 grame de 
coniac. După alte minute de aș
teptare ni s-a servit coniacul. 
In fiecare pahar era mai puțin 
cu 3 și 5 ml. Am invitat-o pe 
.Ana Niculescu care servea la 
bar să asiste la măsurarea bău
turii. In fața situației, nu știa 
cum să se justifice. O vizită la 
bai- ne-a lămurit asupra altor 
nereguli. Paharele murdare, bă
uturile cu • impurități, barmana 
fără halat. Am intrat Ia bucă
tărie (bucătar șef Dumitru Pir- 
piliu). Aici alte deficiențe: cin- 
tarul nu măsoară bine, eviden
ța mărfurilor nu este ținută la 
zi, gramajul porțiilor (la gră
tare și mici) nu se respectă, 
ciorba de perișoare nu arc can
titățile | - vâz.’".e in har 'in. (pe- 
rișoarele sint aproape jnexisten-

te !). bucătăreasa Alexandrina 
Lugojan nu are vizele medicale 
la zi. servește grătarele cu mina 
ș.a. Responsabilul acestei uni
tăți. Marin Staicu, pentru a jus
tifica situația, invocă tot felul 
de motive, dar nici dinsu.1 nu 
este în regulă cu actele. Nu 
poate prezenta bonurile de mar
caj motivînd că „nu are unde 
lc ține1-. Pentru deficiențele 
constatate și nerespeotarea 
H.C.M. nr. 2 503/1959, toți cei 
amintiți au fost sancționați de 
către organele d? control 
amenzi de la 50 la 200 lei.

De la „Tic-Tac” am intrat la 
Laboratorul dc preparate reci

Cpt. Ștefan DRAGOTA 
Insp. com Gabriel KAMDUTH 

Cornel HOGMAN

nr.

cu

(Continuare in pag. a 3-a)

In cadrul manifestărilor, 
consacrate semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
in Capitală a avut loc, joi 
după-amiază, vernisajul unei 
expoziții cu tema „Greva ge
nerală din octombrie 1920“, 
organizată de Muzeul de is
torie a municipiului București, 
in colaborare cu Filiala munici
pală a Arhivelor Statului.

Documente inedite, in fo
tocopii, precum și o serie de 
publicații ilustrează aspecte 
ale grevei generale, oglindesc 
atit* cauzele cit și consecințele 
acestui semnificativ eveniment 
al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

<@> Ministerul Invățămintului 
și Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din România au difu
zat instituțiilor de invățămint 
superior noile instrucțiuni cu 
privire la acordarea burselor 
studențești in acest an uni
versitar.

In comparație cu cele apli
cate in cursul anului precedent 
de invățămint, ele stabilesc

criterii mai stimulative in ‘i- 
xarea burselor pentru studenții 
care obțin rezultate bune și 
foarte bune la învățătură, 
astfel incit tinerii să poată be
neficia de burse în cuantum 
sporit, conform notărilor pri
mite la colocvii și examene. 
De asemenea, ținind seama 
de generalizarea noului sistem 
de salarizare și de creșterea 
veniturilor oooulației, instruc
țiunile precizează că plafoa
nele de venituri pentru acor
darea burselor se majorează 
astfel : cu 15 la sulă - pen
tru salaried — și cu pină 30 
la sută - pentru cei care rea
lizează venituri impozabile 
anuale.

♦ La Uzinele de tractoare 
din Brașov a intrat în func
țiune, cu întreaga capacitate, 
o nouă bandă de montaj, pro
iectată și construită de spe
cialiștii brașoveni.

Noua bandă este prevăzută 
cu instalații și utilaje moder
ne și cu o stație de antrena
re. Aici se vor monta anual 
12 000 tractoare de diferite 
tipuri și

Primul 
S.M.-445 
această

variante.
lot de tractoare 

a ți fost montat pe 
bandă.

I

(Agerpres)^

De la Cabinetul |

I
Ir. are . 

de in- I

:i
mie, îuuzuue, sociologie, esie- .
tică și relații internaționale. I

municipal 
de partid

1970,Marți. 20 octombrie
orele 17. in sala C.C.P. are 
loc deschiderea anului c 
vățămînt in cadrul Univer
sității serale de marxism-le
ninism.

Vor participa studenții în
scriși la facultățile: econo
mie, filozofie, sociologie, este-



2 Steagul roșu VINERI IC OCTOMBRIE 1970

Un obiectiv de primă necesitate la E.M.DîIja;

REALIZAREA INVESTIȚIILOR MINIERE I Dotarea unităților miniere I CONSEMNAM
X

EXIGENTELOR ACTOALE Șl DE PLRSPEC1IVĂ in continuă creștere I
I l

SI
9

■ ■ ■
I

Spoil ca continuă a volumu
lui de producție ia E. M- Dilja 
*stc condiționată, in primul 
rind. de realizarea exemplară 
a planului de investiții. Dina- 
nt • a producții . prezintă o urbâ 
asi vndentă care indii ă in 1971 

r-cșțcre de 1''.6 la sulă, tar 
in 1975 de 87.5 la sută, 
anul

In 
spor 
impune ca in 1970 planul de 
ii •.'-stiții să fie :cMiz.it intcgr A 
(f:z: și valoric). Aceasta în
seamnă o valoare de peste 20

1970.
vederea realizării 
de opacitate, pe

față de

a -csiui
1971. sc

fizică, 3190 ml săpări și bpto- 
nări. Din experiența .clor 9 
l ini încheiate din acest an. se 
desp inde concluzia că in activi
tatea de investiții sint posibile 
și necesare îmbunătățiri 
stanțialc — cu atit mai

a cil in această perioadă 
nul fizic nu este realizat 
in proporție de 95 5 la sulă.

Pentru a 
cu privire 
ncrealizării 
prezenta, in 
îndeplinire 
principalii

sub- 
mult 
p la
icei!

ne exprima opinia 
la inele auze ale 
planului fizic, vom 
prealabil, modul de 
a citorva dintre 

indicatori tehnico-

intrueit. pionul fizic este 
care reflectă, de fapt, executa
rea lucrărilor miniere de des
chidere.

Rolul hotăritor în realizarea 
investițiilor il au atit brigăzile 
respective.
r.ic al 
ța de 
ă. in

acestui
penseze"

acela

milioane lei sau, in expresie economic;, pe 9 luni :

U ,’M Plan Realizat •/•

Valoarea lucrărilor mii lei 15 337 16 947 110.5
Volumul fizic ml . 2 475 2 364 95,5
P i Uvitațea pe

n un ;tor lei 'om 102 246 85 590 83.7
N n.i medie me/post 1.55 1.56 100,6
K. tiv de muncitori om 150 198 132,0

Din tabelul prezentat, reiese 
faptul că nu există o corelație 
cp’.-iHn între realizarea planu- 
)u valoric și fizic și nici intre 
productivitatea valorică și cea 
f - Aceasta, datorita pe de-o 
pai’r depășirii volumului pla
nificat al lucrărilor de montaj 
și amenajări in subteran, iar 

de altă parte, necorelării ni
velului productivității muncii in 
expresie valorică, planificată, cu 
normele in vigoare și cu A-uc- 
tura lucrărilor

1'araeteristic pentru lin rările 
investiții subterane — atit 

p' r.t u perpetuarea capacităților 
mie. -it si pentru cele nou 

• in.rtc —. este faptul că ele 
s, < x ută. in marea lor majo
ritate, din lucrările existente ca- 

deservesc procesul de pro- 
du tic propriu-zis. 
aprovizionarea 
fronturilor 
vestiții se 
ncralâ de 
zi on a re a 
zultă numeroase dificultăți pri
vind aprovizionarea brigăzilor 
de ) > investiții. NeprimToa ma
terialelor de susținere sj ncc. a- 
. nare i la timp a sterilului re- 
ull t. au condus la o slabă fo

losii e a timpului de lucru. Ten- 
dinb-le de organizare, prin in
troducerea lucrului după pro- 
grimc riguros întocmite, nu au 
eondus la o eficiență corespun
zătoare. Aceasta, îndeosebi, da- 
loi 'ă atit lipsei frecvente a 

ntelor de susținere de 
TH. cit și neritmicitații in 
provizionatea cu material

Ca urmate, 
și deservirea 

lucru de la in-de
face prin rețeaua ge- 
transport și aprovi- 
minci. De aici, re

e-
tip 
a- 
in

general (bandaje, lemn prclu- 
rat pentru susținerea suitori

lor etc.).
Considerăm ă. pentru înlă

turarea acestor carențe, un aju
tor mai eficient va trebui să 
ne acorde Baza de aprovizio
nare și transport din C.C P. pri- 
t ind livrarea de armături me
talice TH. la nivelul cerințelor 
actuale. De asemenea, pentru 
înlăturarea stărilor de lucruri 
negative va trebui stabilită o- 
bligalivitatea. pentru toate, sec
toarele de deservire (depozit, 
transport, electromecanic), de a 
acorda un sprijin direct și o- 
pe<ntiv sectorului de investiții. 
Fliminindu-se prioritatea unila
terală — aceea dc a deservi in 
primul rind producția — se va 
creea țiremisa realizării ritmic? 
a planului fizic.

Pentru stimularea realizării 
ritmice a planului fizic de in
vestiții, considerăm că actuala 
formă de retribuire a persona
lului tehnico-administrativ poate 
fi imbun itătită. Astfel, dacă per
sonalul muncitoresc. cit și 
maiștrii mineri, sint retribuiți 
pentru realizarea planului fizic, 
este fires ■ ca și personalul de 
ondu ere și funcțional al sec

torului să fie retribuit după a- 
■elc-asi criterii. Ori actualul cri
teriu de retribuire a persona
lului de -onducere și funcțio
nal al sectorului fiind realiza
rea planului valoric, nu există 
suficientă cointeresare in reali
zarea planului fizic. Simpla 
■heltuirc a fondului nu poate 
deveni un criteriu de apreciere.

it și personalul tch- 
sectorului. Din < xperien- 
pină acum reiese, insă, 
unele cazuri, personalul 
sector, căutind să „com- 

neajunsurilc intim pi
uate, practipă șistemul de a ~i- 
crifica calitatea lucrărilor pen
tru a realiza, totuși, cit de cit. 
viteze de avansare care să le 
asigure realizarea normelor de 
producție și, deci, a unui ciștig 
corespunzător. Această practică 
se cere cu hotărire înlăturată.

Nu puține au fost cazurile, 
ind. după predarea unor lu

crări către beneficiar — care 
este se torul de producție — au 
fost ne esarc completări, reme
dieri si. mai ales. întrețineri cos
tisitoare, atit ca valoare, cit și 
■a timp de lucru — toate su
portate dc către sectorul de 
producție respectiv. Un exemplu 
oncludent in acest sens il con

stituie galeria direcțională in 
cul.-ușul stratului 3. din blocul 
II. orizontul 480. caro, pe o lun
gime apreciabilă, a devenii im
practicabilă. Această stare anor
mală a afectat aprovizionarea 
abatajelor din blocul II. fapt 
rare a avut consecințe nefa
vorabile asupra tuturor indica
torilor tehnico-economici ai sec
torului și exploatării (produc
ție. productivitate, preț de cost 
etc.). Se creează, astfel, un cerc 
vicios : deservirea necorespunză
toare a lucrărilor de investiții 
(depozit, sector transport și e- 
l< etromecanic) determină secto
rul do investiții să-și aleagă ăi 
proprii de ompensare a aces
tor neajunsuri (respectiv, igno
rarea alității lucrărilor). In fi
nal. sectoarele dc producție sint 
a elea care suportă 
importante pentru 
arențelor calitative.

< heltuieli
remedierea

O

Pentru anul 1971. in ,i tivita- 
lea ce urmează să o desfășoare 
sectorul de investiții, b ’ ’re 
reliefată necesitatea roneen'. ării 
lucrărilor li maximum 5—6 o- 
biective pe lună, facilitind. in 
acest fel. deservirea promptă a 
acestora. In 1971. media sarci
nilor de plan este de 430 ml Tu
nă. ceea ce. raportat la o vi
teză medie de 50—60 mlhună. 
pe lucrate, ar rezult.: o medie 
de 7—8 lucrări în execuție. In 
acest scop, incă din trimestrul

Tmbogățirea minereu-

Iui printr-un procedeu

uscat

rutiere din lume (16,285 km).
Această mașină va perfora 

nr.mtele timp de 7 ani. Tunelul 
rutier de la Saint-Gothard va 
poseda două căi de circulație 
și patra puțuri de aerisire. El

IV 1970 trebuie create condiții 
pentru o deservire corespunză
toare, astfel incit să se poată 
recupera restanța de peste 110 

decurs 
măsuri 
de in- 
trebuie

ml. ..zestre" creata in 
de 9 luni. In planul de 
operative al sectorului 
vestiții pentru anul 1971. 
formulate prevederi in legătura 
cu cc/ntrolul asupra calității lu
crărilor executate și crear- a li
nei opinii de masă, in sensul 
respectării normelor de calitate; 
ritmicitatea aprovizionării fron
turilor de lucru prin intoernirea 
de programe; asigurarea cu e- 
feclivele necesare a fiecărui loc 
de muncă incă din prima zi a 
lunii. Aceste măsuri urmăresc, 
in primul rind, îmbunătățirea 
.. tivității sec-torului de invesli- 
iii. in vederea asigurării reali
zării integrale a planului pro
ducției de cărbune, atit in 
nul

a-
1971. cit și în următorii ani.

O. HOG.MAN 
economist 

șef serv, plan 
și analize

E. M.
economice
Dilja
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acțiunii, tot mai 
ultimul timp, de 
tehnologiilor mo-

In cadrul 
intense in 
exlindi re a 
derne de extracție a ărbu-
nelui la minele din Valea 
Jiului, in schimbul I al zilei 
de 13 octombrie a.c. s-a mon
tat la abatajul frontal din 
stratul 15. blocul 8, panoul I 
de la E. M. Vulcan o combi
nă 2 
citații de producție prin in
troducerea acestui utilaj la 
locul de muncă respectiv, va 
veni — sperăm — in sprijinul

K-52. Creșterea capa-

eforturilor depuse in scopul 
redresării activității minei in 
cauză. Pentru panoul II a) a- 
oluiași bloc sc prevede re

partizarea a incă unei com
bine asemănătoare. O dată 
eu intrarea in funcțiune a u- 
tilajului care urmează să so
sească in curind la unitate, 
dotarea cu mașini de tăiere 
și încărcare simultană 
lului. a exploatărilor 
re din cel mai mare 
carbonifer al țării va
la un număr însemnat : 20.

a uti- 
minie- 
bazi n 

ajunge

Normative și norme de 
muncă pentru O.H1.K.T.

După cum sintem informați, 
serviciul metode din Centra
la cărbunelui
in perspectivă executarea li
nei serii de

Petroșani are

măsurători in

vederea stabilirii de norma
tive de mun â la complexul 
O.M.K.T., nu de mult intro
dus cu succes la unul dintre 
frontalele E. M. Paroșeni.

I

I
I
I

PAȘI fermi pe drumul
5

CONCENTRĂRII PRODUCȚIEI
Convorbire cu ing. 

VIRGIL COSTINAȘ. 
șeful sectorului I 

al minei Aninoasa

e- 
la 

n.) 
La

AVERTIZAM!
Agresorii...

In prima parte a lunii trecute, la frontul de lucru al 
axului colector din stratul 13, blocul Vl. E M. I.upeni, s-au 
constatat concentrații de CHA periculoase țpeste 2, la sută in 
cuiburi și 1,6 la suta in țjinra), care .se extindeau pe un tra
seu de cea. 100 metri. Credeți că pe maiștrii mineri și mă
surătorii de gaze in cauză i-au alarmat condițiile speciale 
survenite care înmagazinau un posibil dezastru ? Credeți că 
aceștia s-au frămintat cum si scap- mai repede de... perfidul 
dușman? Nici gînd ! Ei mei nu s-au sinchisit mucar sa ra
porteze situația ca atare — o îndatorire elementară in ca
drul atribuțiilor de serviciu ce le revin. Pe seama cui să 
fi lăsat, oare, remedierea deficiențelor existente in aerajul 
parțial respectiv, etanșarea corespunzătoare a coloanei ? Tot 
la lucrarea-de care am vorbit, deși se afla montată instala
ția de aeraj parțial cu ventilator pneumatic, la aceasta nu 
era cuplat sistemul de acționare cu energie pneumatică, in 
alternativa decuplării energiei electrice.. Prin urmare, 
funcționa ca lumea decit

nu 
virtualul inițiator al exploziei, 

..agresorul" de loc de ignorat — la viața oamenilor din 
mina. Trebuie să facem ca — o dată și o data — toți acei 
care... braveaza inutil să se pătrundă de nevoia imperioasă 
de a respecta regulile de securitate, pentru Ca existența mi
nerilor să 
leclivului

nu mai fie in mod stupid amenințată. Opinia co- 
are cimp larg de desfășurare. Să se acționeze 1

Cînd nu ne aducem aminte...
E. M.

să ne 
inginer, 

și i riea- 
ce scop

Prof. J. Schroeder u : b-
IJobon. de la Școala poli’-chnică 
din Wroclaw, au efectuat in:e- 
resante cercetări cu privire 'i 
îmbogățirea electrostaucă a mi
nereurilor. Ei au pus la punct o 
nouă metodă care posedă nume
roase avantaje față de proce
deul de flotație, care se foloseș
te in mod curent. Aceasta eli- 
m:nă dificultățile provocate de 
tulbureala de 
buie evacuată 
steril.

Principalele 
în experiențele de la 
au fost doi cilindri de 
situați unul deasupra celuilalt 1 
o anumită distanță care se 
vîrtcau în sens invers. Pe unul 
Jîn ei cădeau grăunțele de _ mi
nereu electrizate în prealabil 
prin vibrațiile unei plăci de 
condiționare. Cel de-al doilea 
cilindru posedă un puternic po
tential electric — de mai mnPe 
z.-.i de mii de volți — fapt 
care permitea separarea sterilu
lui de grăunțele bogate in mi
nereu care treceau printre ihn- 
dri

In cursul e 
utilizat 
cu trei 
care a fost construit pe 
experiențelor de la I’ ut ' 1 i' 
materiale refractare, 
pus din 6 electrozi 
suprapu'i. Cu ele au 
bogățiie minereai de 
>i de sulf.

TEHNICA
flotație care tre- 
în mlaștini cu

aparate utilizate
Wrodaw

cupru
’ ' la

in-

pcriențelor c-.u 
‘eparaioare .u unii și 

\crsia din urma, 
baza

/o
cilindi 

fost ;
de cupru

m-

Mașină de perforat

pentru săparea

tunetelor

Mașina de perforat cu patm 
brațe, de un tip nou, care a 
fost construita de firma „E’.a- 
b’îssements Montabert* de la 
Lyon și denumită „Pantolo>c“ 
este folosită pe șantierul tunelu
lui rutier de la Saînt-Gothatd la 
săparea celei mai lungi galerii

NOUA

a fost proiectat pentru un trai ic 
orar de 1 8C3 vehicule și va ii 
compleiat de o galerie paralelă, 
denumită „de securitate”, care 
va putea deveni un al doilea 
tunel transalpin, după 1980, in 
caz că densitatea traficului va 
crește.

Creșterea producției de

minereu de fier

în lume

Potrivit unui raport a) Insti
tutului vest-gerroan pentru in-

dustrie, producția mondială ds 
minereu de fier a atins un nivel 
record : 3S1 OOOCC2 t/an. Cea 
mai mare producție de minei cu 
de fier se obține in Uniune 1 
Sovietică — peste 1COC3CC22 t, 
ceea ce reprezintă 26,3 la sută 
din întreaga producție mondială- 
In ultimii cinci ani, producția 
minereului de fier a crescut c'i 
19,3 la sută. Saltul cel mai rapid 
l-a făcut Australia, mădnd pro
ducția națională de mnrcrcu de 
fier de aproape 5 ori. In pre
zent, Australia produce 
milioane tone de minereu 
fier. America de Nord și 
rica de Sud produc
118 0C0CC0 t/an. Creșterea pro
ducției de minereu în emisfera 
americană in ultimii cinci ani a 
fost de numai 5,2 la 
in Uniunea 
sută, ceea 
specialiștilor 
posibilitatea 
pășească in
ducției dc minereu de fier 
celor doua 
țări europene produc 52
ne t/an. Asia — cca. 43 milioa
ne t/an, iar Al rica — 36 mi

s tone fier
an.

25.5 
de 

Ame- 
impreună

Petrila... Abatajul cameră nr. 21, stratul 3, sectorul 
IV... La sfirșitul lunii septembrie, controlul efectuat de către 
organele Inspectoratului pentru protecția muncii a relevat 
un fapt insolit : la locul de muncă cu pricina se circulă — 
fără nici o durere de cap — pe deasupra transportorului șt 
peste stația de acționare a acestuia încă ceva : dispozitivul 
de oprire a transportorului respectiv nu fusese jtrelungit de-a 
lungul celui de-al doilea transportor... Acestea nu-s curiozi
tăți de distrat puștii, deficiențe — floare la ureche, lipsuri 
— bagatelă... Poate e cazul să reamintim că asemenea la
cune au condus — nu de puține ori — la invalidități și ac
cidente mortale. Maistrul miner Constantin Opreanu fi 
maistrul mecanic Ervin Forro — impasibili la cerințele pro
priilor atribuții de serviciu — nu știu, oare, toate acestea ? 
Atunci trebuie determinați intr-un fel să controleze ca lu
mea abatajele care le sint repartizate, să ia măsuri urgente 
și eficace de remediere, de cile ort situația o cere. Dacă nu... 
urmarea e clara pentru toți. Dar să sperăm că nu se va 
ajunge piuă acolo...

ducției pentru a activiza și îm
bunătăți organizarea muncii la 
abatajele frontale de acolo.

Dar. să ne întoarcem la bri
gada Iui Aurel Cristea in for
ma sa nouă, concentrind o forță 
de 65 oameni. Facem in ace'-t 
fe) un prim si important pas 
(aici este noutatea — n. n) pe 
drumul concentrării act” :tății 
de prorh'ct'e — tic a avea un 
număr <• h-:"'zi mai mic dar
cu o putere de muncă și de or
ganizare sun^-:mră. cpnabile (le 
randamente înalte.

— Faptic vorbind, la bri
gada in cauză in ce se ma- 

această con-

toate, la ran- 
dp comasarea 
o mare dife- 

productivitatea de
2 in care se rea-

Intre scuze „în general" și abateri 
„în particular"...

ln utimele zile din septembrie, a. c., la E. Al. L'ricani 
in zona abatajului frontal din stratul 18, blocul II nord, mi
nerul șef de brigadă Nicolae Ștefan și vagonetarul Ion Raicv 
au fost găsiți circulind pe galeria de cap de la orizontul 
5' .. fură mușii de aulusalvare asupra lor. Bravadă in toată 
regula. Ce și-or fi închipuit : grozavi sint cei care sfidează 
regula aceasta — extrem de importantă — de securitate a 
lucrului ni subteran— Noi sintem mai altfel decit ceilalți 
dam cu tifla primejdiilor, periculelor fatale.. Baca s-au 
lindit așa, au făcut bine? Din partea noastră răspunsul c 
negații. Din partea lor, care o fi oare? Maistrul miner Ni- 
colae Bumbac, „încolțit", a răspuns că... in general, nu se 
umblă fura mască... Dar... in particular?!? O circumstanță 
agravantă : s-a lucrat la frontalul respectiv mtr-o atmos
feră cu concentrații de CHA extrem de periculoase (1.7—1.8 
la -ută in pinză și peste 5 la sulă in cuib). Aerajul refulau! 
era deficitar, coloana neetanșă și nemoniat tubul 
fie la trecerea de la diametrul de 500 la 400 mm. 
crearea climatului neadecvat muncii minerului, 
s-a lucrat... Ce părere au ceilalți ortaci ?

cat producția la 250 tonc/zi, 
chivalentul producției de 
frontul de abataj (nr. 2 — n. 
unde lucraseră mai înainte,
riadul lor. frontaliștii plasați 
acum la nr. 1. in condiții mai 
bune, au menținut nivelul pro
ducției tot la 250 tone și mai 
mult. Este o experiență bună 
și pentru unii și pentru alții, 
iar sectorul, mina au avut nu
mai și numai de cistigat : pro
ducția brigăzii s-a st?iornicit |a 
un ritm de 500 tone/zi.

— Ce alte avantaje se 
mai obțin ?

— Mai intii de 
damenfe. înainte 
brigăzilor exista 
rentă intri-
la frontalul nr 
Uzau frecvent 9 tone/post și mai 
mult și cea dc la frontalul nr. 
1 unde se dădeau în jur de 7 
tone cărbune pe post. Echili
brul de care s-a vorbit la pro
ducții? a 'ut loc și la produc
tivitate incit, global pe briga
dă. randamentul muncii se ri
dică acum la peste 8 tone/post. 
La acest incontestabil cîstie de 
cauză privind creșterea pro
ducției vi e -voduct-vitătii mun
cii s-au alăturat și alte avan- 
taie dintre care punctez pe cele 
principale :

posibilitatea de a dirija 
frontalele in funcție de cerin
țele producției sectorului:

it; o folosire mai judicioasă, 
m-’i rațională și mai eficientă 
a forței de muncă:

® facilitarea unei mai bune 
aprovizionări cu materiale și 
scule. De altfel, brigada lui 
Cristea ar" organizată i» mică 
magazie de scule in subteran, 
ceea ce-i scutește pe oameni de 
a lăsa lucrul și ieși 
ma-’azia minei pentru 
o unealtă, o piesă dc 
nevoie in abataj.

Așadar noul, modul
de organizare a producției și a 
muncii a debutat cu bine, a gă
sit teren fertil de afirmare si 
in abataîelo minei Aninoasa*. Și 
e bine asa.

Un fapt semnalat intr-o dis
cuție cu inginerul șef al minei 
Aninoasa, tov. Ion Dumitraș, și 
anume că de la 1 octombrie 
s-a procedat la comasarea a 
două brigăzi din două abataje 
frontale intr-una singură, vizind 
desigur concentrarea activității 
de producție cu toate avanta
jele economice ce decurg din a- 
ceasta, ne-a stârnit interesul de 
a afla amănunte. Ni Ic-a fur
nizat inginerul Virgil Costinaș, 
șeful sectorului I al minei, .un
de se află abatajele despre care 
e vorba. Iată amănuntele reți
nute din convorbirea purtată u 
șeful sectorului :

— Ne-ar interesa 
.'•puneți. tovarășe 
despre ce abataje 
dă este vorba și 
se urmărește.

— Ani să încep arătind prima 
dată scopul. Urmărim concen
trarea producției, asigurarea a- 
celui cadru propice organizării 
superioare a 
muncii, 
valori ■ 
muncii 
abataj, 
cedat. ; 
și nr. 2 din stratul 3 sint 
luri de lucru vecine, cu 
citate mare de producție 
500 tone/zi luat la un loc) asi- 
gurind mai mult de 40 la sută 
din volumul de cărbune plani
ficat sectorului. Judecind câ o 
conducere unică, un mod unitar 
de organizare a procesului mun
cii la 
singur 
nii de 
numai 
ridicării eficienței acesteia, ani 
încredințat și conducerea for
mației de lucru din abatajul nr. 
1 experimentatului brigadier 
Aurel Cristea. de la abatajul 
nr. 2. In paranteză trebuie spu* 
că nu a avut un conducător 
rău nici fosta brigadă de la a- 
bataiul nr. 1 in persoana cu
noscutului miner Ion David, dar 
acesta a fost t’-ensforal la sec
torul IV’ la pronunerea condu
cerii minei, tot in interesul pro-

producției și a 
, ridicării la cola unor 
sporite a randamentului 

la ambele fronturi de 
Concret, cum s-a 

Abatajele frontale
pro- 

nr. 1 
fron- 
capa- 
(peste

rind aș \ rea 
fapt demn 
s-a produs

să 
de 
un 
de 
de

aceste două abataje, un 
stil de muncă cu name- 
la front, ar fi numai și 
în folosul producției, al

terializează 
centrare ?

— Iu primul
consemnez un 
luat in seamă :
echilibru al posibilităților 
afirmare la ambele fronturi 
abataj. La abatajul nr. 2 con
dițiile de realizare a producției 
sint mai bune (frontul de lu
cru fiind plasat in miezul stra
tului) in comparație cu abatajul 
nr. 1 plasat mai la extremita
tea estică a porțiunii de ex
ploatare. unde se înrăutățește 
dezvoltarea stratului și 
zona de exploatare cu 
cameră. Diferențe erau 
și intre producția dată
două abataje — nr. 2 și nr. 1. 
Noi.
am 
locurilor de muncă : 
de lucru de la nr. 2 a 
nr. 1 și cea de la nr. 1 
Ortacii lui Cristea de 
front (nr. 1 — n. n.), cu ex
periența lor. au căutat să nu 
se dezmintă in ciuda condiții
lor mai nefavorabil'' despre ca
re s-a am’u'it: au f‘-ut toi ce 
le-a fost in putință și au ridi

Lucrul care... trebuie !

de reduc- 
favorizind 
Și totuși

începe 
abataje 
firește 

de cele

de pregă- 
un profil 
dintre a- 

avansare, re
cii cărbunele 
lin abatajul 

de 3 metri a

Exploatarea miniera Aninoasa executa lucrările 
lire pe stratul 17, respectiv, suitorul de atac, la 
care cuprinde și stratul 16, cu intercalata sterilă 
ceste doua straie. Astfel, la un metru liniar de 
zultă 1,6 metri cubi de steril, care se amesteci 
șt se încarcă împreună cu producția provenita 
frontal de pe stratul 18 la o avansare zilnica
suitorului, se introduce in producția minei — exclusiv de la 
acest loc de munca — 4,8 metri cubi de steril, care ridică cu 
0.1 la sulă conținutul dc cenușă al întregii producții a minei 
Pentru a se evita aceasta înrăutățire a calității, conducerea 
tehnică trebuia să stabilească, fie inmagazinarea sterilului 
in locul cărbunelui — sub forma de rambleu fie evacua
rea și încărcarea separată numai a sterilului.

Pierderile valorice datorate acestei înrăutățiri a cali
tății ar justifica pe deplin efortul in sensul separării cores
punzătoare a sterilului. Așteptăm să prindă viața lucru care 
trebuia... 5' trebuie 1

împreună cu brigadierul, 
procedat la o inversare a 

formația 
trecut la 
la nr. 2. 
la noul 

— n. n.), cu 
au căutat 
in ciuda i

afară la 
a aduce 
care au

I. BĂLAN

superior

e.i-

plantezi, apoi să-i 
deoarece zmeurișul. 
și' iarba au mereu 
să-i înăbușe. Pe Va-

sută, iar 
dc 24 la 

părerea 
indica

Soviciică
ce, după 

occidentali,
ca L'.R.S.S. să de- 
curînd nivelul pro- 

a
Americi. Celelalte 

milioa-

Combină pentru strate

cu înclinare mare

aii '.ată 
de autorii ei 

(„Piciul”) destinată ex- 
stratcîe

In L.R.S.S. a lost
combina denumită
„Maliș" 
tragerii cărbunelui din

Ea este de 
decit agr; 

lucra 
cu o grosime dc 
cm.

..Maliș'
tone de cărbune

ca înclinație mare. 
2,5 ori mai mică 
iele nnaloage și poate 
straiuri subțiri 
numai 30—50

Cu combina 
pina ia 5 000
pe lună în araturi in care pi-iă 
acum 
deal 
linge 
nală 
cînd
difică conturul.

nu sc- putea folosi p Oie- 
mecanizat. Mașina se dis- 
printr-o construcție origi- 

și ia o formă nouă atunci 
stratul carbonifer iși mo-

„De unde tot iei și nu mai 
pui. de la o vreme se gală" 
— spune o zicală. Așa și cu 
pădurea. Dacă tot tai și nu 
plantezi la loc, de la o vreme 
se termină. Muncitorii fores
tieri de la U.E.L Petroșani au 
început acum cițiva ani
ploatarea arborilor din fal
nicele păduri de pe Valea Po
latiștei.

Concomitent cu exploatarea 
lemnului s-a impus, deci re
facerea pădurilor prin plan
tari. ’ stă uti.s n .' a reve
nit lucrătorilor de la Ocolul 
silvic din Petroșani. Acțiunea 
a început. Se poate spune că 
plantarea merge mină in mi
nă cu exploatarea lemnului. 
Este o muncă migăloasă și 
grea. Trebuie să aduci puie- 
ții, să-i 
ocrotești 
mur arul 
tendința 
lea Polatiștei problema puie- 
ților din care vor crește vii
toarele păduri a fost rezolva
tă .pe plan local". Meritul 
principal în această privin
ță revine brigadierului Petru 
Crist ea.

— De ce să transportăm

noi puiețtt de cine știe unde 
cind putem si-i cultivăm 
aici ? Facem o pepinieră a 
n iastr i și gata — și-a zis 
omul.

Traducerea in viața a ideii 
a găsit sprijin la conducerea 
Ocolului silvic lin Petroșani 
și munca dc ănienaiare a pe
pinierei a inceput \'-a fost 
ușor de loc. Trebuiau scoase 
buturugi cu rădăcini puterni
ce. curățat și pregătit terenul 
pentru insămințat S-a mun
cit cu sirg și abnegație. Cu 
fiecare zi scursă, pepiniera 
prindea tot mai mult contur. 
Acum ea se iniinde pe o su- 
țirafațu de 40 ari Terenul a 
fost insămințat cu molid. 
Cind a apărut miniaturala 
pădurice de puieți. brigadie
rul Petru Cristea și toți acei 
ce au contribuit la amenaja
rea pepinierei au simții o ma
re satisfacție. Aveau și de 
ce. Inventarul din august a- 
testă că in pepiniera lor de 
pe Valea Polatiștei se găsesc 
680 000 puieți de molid. Dacă 
numai jumătate din ei vor 
crește mari, se va forma o 
frumoasă pădure.

D. CKIȘAN

:cMiz.it
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Forța de mobilizare a potențialului
uman al șantierului

cum se arâla in darea de s< - 
r.vâ, Ce la ir., (.pulul nul : 
->-cj inrcgjs: ;.i 12*5'» om.o v 
j.-hscnțe nen®tivafe de la lucru. 
Vî.roul organizației de bază nu 
n făcui lotul p-.nlru a rodu e 
•' - . • Sen-
Vle nemolixaie arc au avui o 
Mmdcre destul de nurc in nc- 
iptodu. lix hățâi mun- 
< ii".

O seric dc comuniști din ro- 
kvtivul șantierului nr. 1 din 
’ > ’ . — I .
Postolnehe. M. Râduiescu. M. 
K'ss. Ion Tobă. Gh Bețivu, Șt 

' V Df ..
Onu, N. T;.b - a. 1 Von a. D. 
iUk:n. C. Mbu. C. M i.
'' ' - —
exemple pozitive in soluționa
rea problemelor de producție: 
<lar el., aveau și datoria de a 
duce o mai sus’imită muncă 
«-Curativă de lămurire a colc- 
g-lor lor dc mtin ă, pentru 
■crearea unei opinii dc masă 
militante în vederea reducerii 
ia maximum a timpilor morți 
din ;i- tivitalea de șantier, per- 
fecțio nării și organizării mun
cii. accelerării ritmului de lu
tru. Șantierul mai înregistrea
ză minusuri la producția glo
bală, ca o consecință a nein- 
■deplinirii productivității mun
cii.

Aceste tsp< :c relevă in pri
mul rind o insuficientă utiliza
re a forțelor interne ale șan
tierului și dc a. cea. in a'castă 
direcție să se desfășoare pe un 
iarg front a -i unea comuniști
lor șantierului nr. 1. organiza
țiilor de bază și biroului nou 
■ales. In aces’, -ontext și-au pre
zentat opiniile o scrie de vor

Îmbinare intre om și metal

(Urmare din pag 1)

de cazne de unde se aprovizio
nează unitățile cu aceste produ
se. Șeful laboratorului. loan Ilieș 
nu c-ra prezent, dar a fost che
mat. fiindcă... Curățenia lăsa 
«le dorit, cintarul era aranjat 
pentru a nu indica corect gra
majul, muncitorul laborant loan 
Geogca nu respectă igiena și 
ținuta reglementară, in frigi
der. o cratițâ murdară cu ni
sip osie așezată peste rimați. 
Intr-un alt ioc găsim 150 mici, 
restitui ți de unitatea nr. 56 
Pctrila. Micii nu erau înregis- 
trați in arieie de gestiune.

— Pentru ce primesc amen- 
-da ? — întreabă Ion Ilieș.

— Pentru nerespcctarea dis
pozițiilor și normelor de servi
ciu ! — i s-a răspuns de organe
le de control.

— Ce să fac cu micii. să-i 
arunc ?

înainte punea vina pe alții, 
el nu Știa nimic de existența 
micilor.

La unitatea nr. 71 -Parin- 
gul' din cartierul Aeroport, so
licităm 100 grame de rom. Din 
pahare lipsesc 6 grame. Barma
ni Eh'na Țigăr'-.m încasează 
suprapreț motiv ind că nu are 
monedă div izionară pentru a 

N- ' ' ' ■ - 

bitori în adunarea generală ca 
îimiit.-'j Roșu. Nnokie Țab.vu. 
Grigorc Sturzu.

In activitatea de piuă acum.
?/. . o-gui .izației de bază 

i-au scăpat unele probleme, la 
altele nu a fost pe „fază', nu 
le-a tratat cu suficientă holă- 
rire. Astfel a fost iazul fron- 
: ' ' ...... alității ]
rilor, creării unor condiții op
time pentru lucrul in acord 
global etc.

Vorbitorii Dumitru Bălan, 
Dumitru Roșu. Radu Ucrțeg, 
Iran Tobă. V: tor Voi eu s-au 
referit în cuvinlu] lor și la 
mult discutata problemă a asi
gurării din timp de către be
neficiari (in special l.G.L.) a 
amplasamentelor libere, a do
cumentațiilor și a finanțării 
pentru investițiile anului 1971 
arc acum se prezintă încă in

tr-o fază pre ară. S-au referit 
de asemenea, la necesitatea des
fășurării ritmice a activității de 
pioducțic și nu in salturi, cum 
se intimplâ in general, practică 

v istovește forțele dc muncă 
ale șantierului.

Gospodărirea materialelor, 
grija față de avutul obștesc, 
condițiile dc muncă și viață ale 
oamenilor, măsurile de protec
ție a muncii au fost alte capi
tole asupra cărora și-au oprit 
atenția majoritatea vorbitorilor.

„...Pinâ la sfirșitul anului va 
trebui să ne mobilizăm cu toții, 
in frunte cu comuniștii, pentru 
a putea raporta îndeplinirea 
planului în mod exemplar, la 
toți jnci<atorii"; această deviză, 
expusă in darea dc seamă și-a 
găsit aprobarea deplină in ca
drul adunării generale și in ho
tărî rea adoptată.

Tovarășul Clemeui Negrul, 

țiș. înlocuiesc pe cineva" — ne 
lămurea barmana. Nici nu s-a 
uscat bine cerneala pe certifi
catul de calificare și Elena Ți- 
gărcan a început să practice 
altă -meserie". Bufetiera Var
vara Toth ține produsele în fri
gider in condiții neigienice; 
Jancta Dinu, muncitoare, nu 
și-a făcut controlul medical pe
riodic. Bucătarul șef -Grigore 
Ilieș, este găsit cu cintarul de
feri. n.u arc bonurile de marcaj, 
evidența nu este completată cu 
datele specificate, in frigider 
ține alimente alterate alături de 
cele proaspete, vorbește nepoli
ticos etc. Responsabilul restau
rantului ..Paringul" Dumitru 
Ghițan. organizează pentru cli- 
enți petreceri familiare, dar se 
o-upă mai puțin de aprovizio
narea unității eu articolele ne
cesare: paharele de 200 grame 
le ține depozitate în magazie.

După această primă cunoș
tință cu realitatea, ne-am gîndit 
să vizităm alte localuri din ce
lelalte localități din municipiu. 
Nu puteam renunța cu atita 
ușurință l.i ispititoarele invita
ții i. • unităților T.A.P.L. Ne
am oprit la VULCAN. Am in
trat la braseria „Intim”, local 
nou, bine aranjat, mîndria res- 
ponsabilului Aurel Isai. Aspec

prim-sec re tar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani, 
,i indicat, în încheierea lucră
rilor adunării, ca atenția comu
niștilor șantierului 1 Petroșani 
.,1 T.C.H să fie pn. entrata a- 
supra obiectivelor-cheic ale ac
tivității dc organizație și de 
producție. Vorbitorul a insistat 
asupra necesității îndeplinirii c- 
xemplare a planului, dc crește
re a productivității muncii și 
a celorlalți indicatori prin fo
losirea eficientă a timpului de 
lucru și a utilajelor, organiza
rea corespunzătoare a muncii. 
Primul secretar al Comitetului 
municipal de partid a indicat 
să se acorde m^j multă atenție 
api: arii principiului muncii co
le tive in activitatea organiza
ție: și a B.O.B.. să se pună un 
accent mai mare pe îmbunătă
țirea muncii educative in rîn- 
dul comuniștilor și a masei de 
s lariați, pe îmbunătățirea con
ducerii organizațiilor de sindi
cat și U.T.C. ..Mai mult ca pi
uă acum, a subliniat vorbitorul, 
organizația de partid trebuie 
să-și îndrepte atenția spre as- 
pe< tele calitative ale întregii 
activități, spre eficiența ei".

In adunarea comuniștilor șan
tierului 1 Petroșani al T.C.H. 
s-a desprins convingerea că, in 
frunte cu organizația dc partid, 
întregul colectiv al constructo
rilor. se va mobiliza ferm și 
plenar pentru ducerea la bun 
sfirșit a sarcinilor ce le revin 
in acest an. pentru pregătirea 
unui demaraj bun al producției 
în anul care vine, pentru a 
înainta viguros pe drumul lu
minos jalonat de Congresul al 
N-lea al partidului nostru.

tul este atractiv, te îmbie să te 
așezi la o. masă. Dar și aici 
găsim nereguli. Băutura nu se 
măsoară in fața consumatorilor, 
ceea ce face să se servească cu 
4 ml mai puțin la suta de gra
me. Se servește in pahare mur
dare, cele care se spală sînt așe
zate cu gura >n sus scurgindu- 
se pe fundul lor 10—15 ml de 
apă servilă consumatorilor o 
dată cu băutura. Barmana Au

RECLAMA Șl REALITATE
rclia Kardoș servește coniacul 
cu impurități. Verificîndu-se 
calitatea micilor, s-a constatat 
că ea nu corespundea normati
velor pentru local de categoria 
I.

In c -așul LUPENI am vizitat 
cîtcva unități frecventate des 
de consumatori. La restaurantul 
..Minerul” (responsabil Ro
man Dragomir) mai sen ea incă

Uzina
,,Victoria" 

Călan
(Urmare din pag 1) 

coiora se foce electroliza alu
miniului la Uzina de la Sla
tina.

Cele două furnale, care predo
mină de fapt uzina de la Că
lan. profilate pe producerea 
fontei cenușii pentru turnătorii 
livrează astfel de materie pii- 
mă pentru mojoritatea uzine
lor constructoare de mașini dm 
țară. Fiind vorbo despre acest 
importont sector de producție 
ol uzinei, trebuie relevat suc
cesul colectivului de fumoliști 
de aici, core a anunțat înde
plinirea prevederilor pionului 
cincinal la producția de fontă 
cu aproape 5 luni inointe de 
termen. In ultimii 5 ani indi
cele productiv al furnolelor a 
crescut cu 150 kg de fontă, 
elaborată pe zi și mc volum 
util de producție. Consumul 
specific de cocs a scăzut in 
ocelași timp cu 136 kg pe tona 
de fontă produsă. Pe ansam
blul uzinei se estimează obți
nerea unei producții suplimen
tare prevederilor pionului de 
5 ani de aproximativ 130 mili
oane lei. Comparativ cu onul 
1965, colectivul uzinei reoli- 
zeoză acum o producție indus
trială volorică mai mare cu 
36 la sută și un spor la pro
ductivitatea muncii de peste 
50 la sută, iar volumul de be
neficii este de 3 ori mai more. 
Succesele înregistrate sînt ro
dul muncii politice a orgoni- 
zotiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. core ou mobilizat între
gul colectiv de saloriați la in- 
făptuireo exemplară, in fiecare 
an, a sarcinilor de produc
ție și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă.

Vorbind despre realizările 
cu care muncitorii, inginerii și 
tehnicienii, toți saloriații uzi
nei de la Călan întîmpină 'ăr- 
bătoareo .centenorului trebuie 
precizat că ele sînt din ce în 
ce mai remarcabile. Sarcinile 
de plan oe primele 3 trimes
tre ale anului acesta au fost 
depășite c 10 600 00° lo; 
producție globală cu
13 500 000 lei la producția 
marfă vîndută si încasată. In 
perioade amintită s-au produs 
peste arevederi 1 640 tone 
fontă. 5 700 tone semicocs și 
cocs briche’e si de fluidizare, 
780 tone cilindri de laminor, 
lingotiere și alte utilaje pen
tru industria metalurgică. S-au 
obținut în același timp moi 
mult de 8 700 000 lei benefi
ci- Dește cele planificate.

Iptă booătîfi faDtelor și rea
lizărilor obtînute De linîa trans- 
nnneriî in viată a prevederilor 
Congresului ol X-lea al parti
dului. Ele constituie o contri
buție de seamă a colectivului 
uzinei la dezvoltarea întregii 
economii o patriei, creînd în 
oceloși timp premisele unei 
bune demarări în următorul 
pion cincinal cînd se deschid 
pentru uzina de la Călan noi 
perspective de dezvoltare.

la bar Ana Livădaru care în 
luna iunie a fost găsită cu lip
să la gramaj și deferită organe
lor de miliție. La bar nu exis
ta pahar gradat de 20 gr. 
pentru servirea siropului. Bu
cătarul șef Ioachim Albes- 
cu nu a întocmii planul 
antemeniu. La ora 12,30, lista 
de meniu nu era gata, cu toate 
că obligațiile cer ca lista să fie 
prezentată consumatorilor la 

primele ore după deschiderea 
unității. La bufetul nr. 13 Lu- 
peni (gestionar Elena Andrica), 
vinul Odobeșfi la kilogram are 
termenul de garanție depășit, 
este tulbure și cu sedimente. In 
locul barmanei. aici servea fe
meia de serviciu Ana Mînzat(l) 
In bufetul nr. 14 se inversează 
băuturile, se pune romul în sti
cle de coniac, impuritățile abun
dă in băutură, paharele sint

Fragment din „Dialoguri despre viață*4 de iVicuță Tănase

Trei mici și o
- Ce bei, puștiule ?
— Ceva tare, nea Alecule.
- Hai să luăm cile trei mici 

și-o sticlă de bere... Chelner, 
șase mici, și două sticle de bere... 
Puștiule, ce înălțime ai tu ?

— De ce mă întrebi ?
- Așa.
- Cînd om recrutat : 1,78.
— Și cum încapi tu în patu’ 

ăla de 1,20...
— De unde știi că dorm in

tr-un pătuț ? In pătuțul nepotului 
meu Nicușor ?

— Cu cumnată-tu Matei cm 
făcut armata și din cînd în cînd 
mă mai iniilnesc cu el. Mi-a po
vestit că de aproape patru ani 
dormi încolăcit ca un șarpe in
tr-un pătuț de copil.

— Nici ei nu dorm prea bine...
- Nu mai țin minte încă in ce 

împrejurare oi mincat ultimîle 
palme.

— Dumneata știi... De la mai
stru’.

— Nu alea. Penultimile. Vrei 
să-ti spun unde ? Vrei să-ți spun 
eu ?
- Da. Unde ?
- La Avrig. Acum un an. Erați 

evocuați cu fabrica acolo.
- Știi de ce am fost pălmuit ?
“ d9-
— Imi spui și mie de ce ?
— Iți spun. Venise 23 August. 

Voi v-oți răsvrătit. lonescu pa
tronul, v-a adunat în sola mașini
lor, tu oi stat numai in foto, cu 
mîinile în buzunor.

— Mi-a tros două pohfte pen
tru că stau cu mîinile în «Buzunar 
in fața lui. De unde știi ? De 
unde ai aflat, nea Alecule ?

— De ce oi fugit în noaptea 
aia de la Avria ? Te lauzi că ești 
obișnuit cu bătaia ?

— Sînt obișnuit cu bătaia. 
Atunci era acolo o fată la care 
îi făceam curte. Mă credea băr
bat. După polmele alea n-om 
mai putut să moi dau ochii cu 
ea.

RĂSPUNDEM CITITOR'LOR
9 GRIGORE N. VASILE. 

LUPENI. Legea nr. 26/1967 
prevede, în articolul 19, ali
neatul a. că angajatul are 
dreptul la compensarea in 
bani a concediului de odihnă 
în cazul în care contractul de 
muncă a încetat înainte ca el 
să-și fi efectuat concediul.

Cunoscind că dv. ați fost 
pensionat pe data de 1 sep

murdare ele. La măsurarea gra
majului s-au găsit cîte 3 ml 
lipsă. Viorica Spoială și Elena 
Neamțu, ambele barmanc, dove
desc îndeminare la transfor
marea alcoolului in apă.

Invitația de a vizita unități
le T.A.P.L. ne-a dus și în URI- 
CANI. Aici am intrat la bufe
tul nr. 40 „Ardealul" (respon
sabilă Maria Stoi). Și aici bar- 
mana Maria Biro nu măsoară 

băuturile corect, ci, după ochi ; 
la 100 ml de rom lipsesc 5 ml. 
La servirea siropului încasează 
prețul de 1 leu paharul in loc 
de 75 bani. Unitatea nu posedă 
pahar oficial de 20 gr. pentru 
măsurat. Romul avea impuri
tăți. Ordinul M.C.I. nr. 414/196B 
referitor la rezol \ area sugestii
lor și rcclamațiilor consumato
rilor nu.se respectă de către 
șefa de unitate. Talonul nr. 1

sticlă de bere
- Ce ți-a venit să-mi... Să le 

incui cu el in birou și...
— Am făcut rău ? Dacă cm 

făcut rău, de ce n-ai... De ce 
nu ai intervenit ?

- Mi-o plăcut...
— Atunci de ce mă întrebi ?
- Tu o iubești pe fota aia de 

Io chioșcul de piine.
- Ne-a Alecule, ești formida

bil... Adineauri m-am despăițil 
de ea.

— Ce coincidență ! Docă 
n-oveoi nimic in sufletul tău pen
tru ea, de ce...

— Sora mea ore patru copii. 
Nu le ajunge pîinea.
- Și te-oi sacrificat tu. Știi că 

tu pentru eo ești un parovon ?
— Cunosc problema,
— Atunci ?
- Am acceptat jocul ăsta, 

constrins de împrejurări.
- Ce fel de împrejurări ?
- Trebuia sa contribui și eu

cu ceva în cosa lui nea Matei. 
Sînt șase guri acolo, cu mine 
șopte, și-i o singură leafă, cu 
a mea două. Docă om lua 
piine de la speculonți nu ne-or 
ajunge să n~ ---- nici măcar
cu pîine.
- Si îți vinzi tu inima pentru 

niște bonuri de piine ?
- Nea Alecule, te rog să mă 

ierți, dor om impresia că dum- 
neoto trăiești pe altă lume. Docă 
nu trăiești pe altă lume înseam
nă că ești nebun.

— Tu ce părere ai, tovarășe 
Tănase, pe altă lume sînt ne
buni ?

- Si una si alta. De fapt eu 
mă întreb altceva.

— Ce te întrebi ?
— Cînd a venit meșterul la 

mine eu i-am spus de două ori 
că e prost, am avut o deșertare 
sufletească grozavă. Explică-mi, 
nea Alecule, de ce nu om pute
rea să-ți dau cu sticla asta de 
bere în cop ?
- Docă vrei s-o faci, fă-o.

tembrie a. c. fără a fi bene
ficiat de concediu] de odihnă, 
urmează ca întreprinderea 
unde ați muncit’ să vă com
penseze in bani dreptul de 
conrediu pentru perioada 1 
ianuarie — 1 septembrie.

® IOAN POPESCU. VUL
CAN. Pentru lămurirea pro
blemei sesizate redacției a- 
dresați-vă serviciului de con

nu s-a înaintat conducerii 
T.A.P.L. Petroșani pentru for
mularea răspunsului.

Bufetul nr. 68 (gestionar Ion 
Purice), local aranjat, curat, îm
bietor. Dar și aici servirea nu 
este pe măsura reclamei. In ziua 
raidului. Ia ora 12.30. listele de 
meniu și planul antemeniu nu 
erau incă întocmite de călare 
ospătari. La bar servea cu lip
să la gramaj femeia de servi
ciu Adela Mitrofan, in timp ce 
barmana Maria Ințe se întreți
nea cu anumiți clicnți. Pentru 
toate' aceste nereguli și defi
ciențe constatate, celor vinovați 
li s-ati aplicat avertismente și 
amenzi.

Au mai rămas destule unități 
nerevizuite. în special cele din 
Petrila și Aninoasa dar aceasta 
nu înseamnă că acolo totul este 
perfect Ne-am întors acasă cu 
senzația unei dezamăgiri pc ca
re o simți atunci cînd ai vrut 
să faci un lucru bun și a ieșit 
totul pe dos. Din zece unități 
vizitate, n-am găsit nici una in 
care deservirea să fie irepro
șabilă, iar personalul să-.și facă 
conștiincios datoria. Oare nu 
există dorința conducătorilor a- 
ccstor unități ca toate proble
mele să se rezolve pozitiv și la 
limp, iar salariații din subor
dine să muncească în așa fel

— Asta mă frămintă : nu pol 
s-o foc.

— De ce ? N-oi bani să plă
tești sticla ?

— Am.
— Atunci ?
- Nea Alecule, absolut tot 

ce s-a petrecut cu mine in ulti
mele săptcmîni, in ultimele zile, 
sint datorate... Te faci vinovat 
dumneata. Uneori imi vine să 
mă reped in dumneata, să-ți 
pun copul pe caldorîm și să-l 
pisez cui potcoava bocancului.
Alteori, îmi vine să te string in
brațe și să te sărut ca pe o
icoonă.

- Am trecut și eij prin ce
treci tu acum.

-
- Am stat de-ocurn trei ani

și pînă mai ocum citeva luni la
închisoare.
- Și vrei să-i bagi și pe alții 

in închisoare ? Vrei să te răz
buni ?
- Astăzi se bagă în închisoare 

altfel de oameni. Pentru cltfel 
de delicte.

— Nea Alecule, mai luăm cite 
o bere ?

— Mai luăm. . Tănase. tim le 
simți tu duoă bolul ăla ? După 
primul tău bol ?

— Ai fost de față cînd am 
jucat Pandelosu ?

— A fost si Matei, cumno’o-lu. 
L-am adus eu c-' motocicleta...
- A fost nea Matei la... M-a 

văzut cum jucam pe hainele 'ui ?
- A fost. L-om dus imediat 

înapoi si-om .mobilizat” croito
rul. E bine că nu oi fost încăl
țat cu bocancii cu tinle...

- Imi dăduse el pontofii...
— Care erau cu două numere 

mai mici.
- Ce-oi cu mine, nea Alecule ?
- Vreau să te fac comunist. 

Pe lingă toate păcătoșeniile pe 
care le ai, se găsește în tine 
cevo...

- Nu te păcălești, nea Ale
cule ?

— S-or putea...
(sfirșit)

tabilitate al Exploatării mi
niere Vulcan, unde munciți.

® IACOB 1MLING. VUL
CAN Cabana despre - are ne 
scrieți este intr-adevăr în 
starea relatată de dv. Dacă 
se va construi o nouă cabană, 
ea se va ridica în apropierea 
celei vechi, insă deocamdată 
se pune doar problema repa
rării acesteia.

incit toți consumatorii să fie 
mulțumiți printr-o servire co
rectă și civilizată așa cum stă 
bine lucrătorilor din comerțul 
socialist ? Credem că lucrul a- 
cesta nu-i imposibil ! Este o ce
rință imperioasă dictată de le
gile sociale și morale față de 
consumatorii care intră in uni
tățile T.A.P.L. pentru a gusta 
o băutură bună pe care n-o 
au acasă, pentru o mincare con
sistentă și gustoasă sau pur și 
simplu pentru că-1 invită la lo
cal un prieten, un coleg, o cu
noștință.

..Vizitați unitatea noastră ca
re vă oferă specialitățile zilei, 
ale casei etc.“... se adresează 
fiecare restaurant și bufet tu
turor trecătorilor. Dar a avea 
grijă numai de reclamă și a fi 
indiferenți față de problemele 
esențiale ale unității cum sînt : 
aprovizionarea, deservirea și 
prezentarea produselor — ni se 
pare. mai mult decît o gravă 
lipsă dc respect față de cei ca
re. „seduși” do fastul afișului, 
fac imprudența să intre în a- 
ceste localuri. Trebuie realiza
tă o dată identitatea dintre fir
ma de afară și deservirea din 
interior. Pină cînd se perpe
tuează acest detestabil „divorț" 
dintre reclamă și conținut ?

18,00 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremiera. La 
volan - emisiune pentiu 
conducătorii auto.

18.20 Căminul.

19.15 Anunțuri—publicitate.

19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Film artistic : „Preludiu” 
— ecranizare după nuve
lele „Volia" și „Volodea" 

de Vera Panova.

21.50 Mai aveți o întrebare ? 

Monumente și construcții 
celebre. Participă : acad. 
Emil Condurachi, prof, 
dr. ing. Radu Priscu, 
prof. dr. arh. Cezar Lă- 
zărescu, prof. dr. Vasrle 
Drăguț.

22.50 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Tiffany memorandum 
(15—18 octombrie); LONEA — 
7 Noiembrie: Neîmblinzita 
Angelica (15—17 octombrie); 
Minerul: Salariul groazei (15 
—18 octombrie); VULCAN : 
Această femeie (15—18 octom
brie) LUPENI — Cultural : 
Departe in apus (1®—18 oc
tombrie).

SÎ.MBÂTÂ 17 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 5,05—6.00 
Muzica dimineții; 6.05—9.30 
Muzică șj actualități: 7.00 Ra
diojurnal: 9J0 Miorița; 10.05 
Piese instrumentale; 10,30 Din 
țările socialiste; 11,05 Cîntă 
Anda Călugâreanu Și Sergio 
Endrigo; 11.20 Variațiuni ci
nematografice: 11.45 Sfatul me
dicului; 12,00 Paste! muzical;
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană: 13,22 
Cîntă Radmila Karaklaici;
13.30 Radio-club turistic; 13.50 
Sub mindre flamuri — cîn- 
tece patriotice: 14,00 Calei
doscop muzical: 14.40 Melodii 
populare; 15.00 I)e |a 3 la 7. 
Emisiune de divertisment mu
zical; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Cintece de nuntă și jo
curi populare: 20.05 Tableta 
de scară: 20,10 Recitai Doina 
Badea: 20,20 Argheziană:
20,25 Zece melodii preferaie: 
21.00 In jurul globului: 21-20 
Piese muzicale de mare popu
laritate in interpretări mo
derne; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solistul serii : Charles 
Aznavour: 22.00 Radiojurnal: 
22.20 Spori; 22.30 Muzică de 
dans; 23.00 Expres melodii; 
0,05—6.00 Estrada nocturnă-

O v I V ASaptamina 
viitoare 

la

DUMINICĂ
18 octombrie

9 00 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și școlari.

10,00 Viața satului.
11.30 Motineu simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Fotbal : Rapid — Univer

sitatea Craiova.
14.15 Publicitate și muzică. 
1430 Emisiune in limba ma

ghiară
16,00 Muzică de promenadă. 

Cintâ fanfara Fabricii de 
conserve - Tecuci.

16.15 Hipism : Marele Premiu 
de curse cu obstacole 
de Io Pardubice (înre
gistrare).

17.30 Patinaj artistic.
19.20 Desene animate.
19.30 Telejurnalul de seară.
20 00 Reoortaj TV.
20.20 Film artistic : Inspecto

rul general : premieră
pe țară.

22 00 Interorefi preferați de 
muzică populară.

22.30 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

LUNI
19 octombrie

In jurul orei 16,45. Transmisiu
ne directă la posturile 
noastre de radio și te
leviziune a cuvîntării 
președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socioliste România, 
Nicoloe Ceausescu, la 
Sesiunea Jubiliară a Or
ganizației Națiunilor U- 
nite.

18,00 Deschiderea emisiunii 
18,05 Student la politehnică.
18.35 Panoramic științific.
19,00 Actualitatea in economie.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
'19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Roman foileton. Punct 

și contrapunct. Sfirșitul 
serialului.

20,45 Steaua fără nume.
21.35 Teleglob. Itinerar polo

nez.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Muzică populară. La 

vioară Victor Predescu.
22,30 Rampa.
23,00 închiderea emisiunii.

* MARȚI
20 octombrie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

18,05 Copiii cintâ.

18,45 Actualitatea in economie.

19.20 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20,15 Seară de teatru. Iertarea 
— de Ion Bâieșu.

21,50 Prim plan : Compozito
rul Filaret Barbu.

22.20 Divertisment muzical pe 
teme folclorice cu Or
chestra Electrecord.

22,40 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI
21 octombrie

18,00 Deschiderea emisiunii.

18,05 Universal șotron. Enci

clopedie pentru cei 

mici.

18.30 Cabinetul economic TV.

19^0 1 001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20.15 Tele-cinemateca. Dragos
te neîmplinită.

21,55 Actualitatea literară.

22.15 Bucuriile muzicii. Uver

turi celebre.

22,45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

JOI
22 octombrie

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

18,00 Mult e dulce și fru
moasă.

18.25 Ateneu. Emisiune de ac
tualitate muzicală.

18.40 Cadran internațional.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial. Noile aven

turi ale lui Huckleberry 
Finn.

20.30 Rezonanțe de sonet. Se
renade, canțonete, ro
manțe.

21,10 Viața literară.

21.40 Poșta TV.
21,55 Aplauze pentru români. 

Ansamblul folcloric „Po
ienița" din Brașov.

22.25 Telejurnalul de noapte.
22.40 Varietăți pe peliculă.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI
23 octombrie

18,00 Deschiderea emisiunii. 
La volan - emisiune 
pentru conducătorii auto.

18.20 Căminul.

19.20 1 001 de seri.
Emisiune pentru cei 
mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.

20,15 Film artistic :
TEMERARII - premieră 
pe (ară.

21.45 Mai aveți o întrebare ? 
O știință moi puțin cu
noscută - criminalis
tica.

22.45 Telejurnalul de noapte.

23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBĂTĂ
24 octombrie

15,45 Derbiul Campionatului 
de handbal masculin. 
Steaua - Dinamo. Trans
misiune de la stadionul 
„Dinamo".

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți I

19,20 1 001 de serii Emisiune 
pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Tele-enciciopedia.

21,00 Instantanee. Trei gene
rații.

21.15 Film serial. Incoruptibilii. 
Prăbușirea.

22,05 Recital Angela Similea.

22,35 Telejurnalul de noapte.

22,50 Campionatul mondial de 
ciclobal (imagini inregiz- 
trate la Praga).
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Stea au! roșu
 cj*

K/ZIf/l INTERNAȚIONALA
salutat cu căldură, exprimîn- 
du-și satisfacția de a fi avut 
prilejul să-l cunoască.

Oaspeții au fost invitați, de 
asemenea, să vizioneze, intr-unui 
din pavilioanele parcului, un 
film cinerama prezentind ima
gini din diferite state ale A- 
mcricii.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
răspuns unor întrebări ce i-au 
fost adresate de trimisul spe
cial al Societății de televiziune 
americană C.B.S. „Sint mulțu
mit câ. folosindu-mâ de pre
zența la Națiunile Unite, pot 
vizita fîteva centre ale Statelor 
Unite ale Amcricii, printre care 
și acest pitoresc Disneyland" 
— a declarat președintele 
Ceaușescu. La întrebarea : .Ați 
remarcat că oamenii sint aici 
prietenoși față de dv. și per
soanele care vă însoțesc" — 
picședintele Ceaușescu a răs
puns • ..Desigur. Aceasta expri
mă faptul că între poporul ro
mân <i poporul american sint 
relații bune. Mulțumesc gazde
lor. organizatorilor acestei vizite 
pentru plăcerea pe care mi-au 
prilojuit-o".

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre studiourile Universității 
din Universal City.

Continuindu-și vizita. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu. a 
sosit in orașul San Francisco, 
unde urmează să viziteze citeva 
obiective economice.

dimi
N 
Cl

Ir, t.
K
1- m 
Disî

președintele 
soția Elena 

persoanele care ii 
est au vizitat Disneyland. 
He de a pleca cu omnibu- 
spre parcul imens in care 

tabuloasă a artei lui Walt 
ey a coborit din desenele 

Filmele sale intr-un orășel
veritabil, oaspeții au vizitat, lin
gă hotelul unde au fost găz- 
duiți. o expoziție de construcții 
de agrement, rutiere și nauti
ce Președintele Ceaușescu s-a 
intvicsat de caracteristicile de 
pro. i ție ale acestor construcții, 
apie iind calitatea și economi
citatea lor.

Oaspeții au fost conduși apoi 
de Robert Wormhoudt, direc
torul evenimentelor speciale ale 
primăriei din localitate, spre 
par. ul orașului Disneyland. La 
poarta principală, o fanfară in 
costume pitorești și personaje 
alegorice din cele mai cunos
cute filme de desen animat ale 
lui Walt Disney au salutat pe 
oaspeți. Disneyland. orașul 
născut din imaginația prodigioa
să a celebrului artist american, 
și-a oferit cu generozitate sur
prizele.

Pe tot parcursul vizitei, de-a 
lungul aleilor pitorești, în oră
șelele miniaturale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost încon
jurat de numeroși cetățeni a- 
mericani, vizitatori ai Disney- 
land-ului. Mulți dintre ei s-au 
apropiat de președinte și l-au

NAȚIUNILE UNITE 15. — 
Trimișii speciali, L. Rodcscu și 
A. Ionescu, transmit : Sesiunea 
jubiliară a O.N.U. a aniversat, 
printr-o ceremonie specială. îm
plinirea unui deceniu de la de
clarația privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale

Președintele Comitetului spe
cial al celor 24. Davidson 
S. II. W. Nicol, a prezentat un 
tablou al activității acestui or
ganism, legată de obiectivul în
făptuirii declarației privind des
ființarea totală a regimului co
lonialist și emanciparea politică și 
economică a tuturor teritoriilor 
încă dependente. El a arătat că 
transpunerea integrală in viață 
a principiilor Cartei și Declara
ției a fost eludată și că, in ciu
da bilanțului pozitiv al acestor 
aproape 10 ani, se mai află în
că sub dominație colonială di
rectă multe milioane de oa
meni. Această situație, 
creează și o amenințare 
dresa păcii și securității 
naționale, se dâtorește in
cipal faptului că unele puteri 
au nesocotit rezoluțiile O.N.U. 
Subliniind însemnătatea progra
mului de acțiune, aprobat de

care 
la a- 
inter- 
prin-

Impresiile unor oaspeți

Adunarea Generală cu numai 
două zile in urmă, președintele 
Comitetului a amintit că în cu
prinsul acestui document con
cepția dreptului la autodetermi
nare a fost extinsă pentru a in
clude și recunoașterea dreptu
lui inerent al popoarelor de
pendente de a lupta prin toate 
mijloacele necesare în vederea 
înfăptuirii aspirațiilor de li
bertate.

Trecind in revistă eforturile 
depuse pină acum, cl a subli
niat „constanta și intensa în
curajare din partea țărilor so
cialiste. sprijinul acordat de ele 
strădaniilor noastre in vederea 
decolonizării".

Luînd cuvîntul, 
neral al O.N.U.. 
chemat țările 
O.N.U. să acorde atenția lor 
principiilor înscrise in Cartă, 
in Declarația universală a drep
turilor omului și în Declarația 
privind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale 
prin a căror transpunere în 
viață să se poată depăși defi
nitiv o eră care mai păstrează 
ui mc ale colonialismului.

Președintele Adunării Gene
rale. Edvard Hambro, a arătat 
că eforturile persistente ale 
rilor membre au misiunea

a nu dezamăgi popoarele afla
te sub regim colonial, de a le 
oferi sprijin eficace in lupta lor, 
astfel incit fiecare din aceste 
națiuni să-și poată obține liber
tatea și decide asupra viitorului 
său. Insumind experiența acu
mulată în cei -25 de ani de e- 
xistență. O.N.U. are datoria să 
ducă politica decolonizării la o 
împlinire universală, corespun
zătoare cu transformările înre
gistrate in comunitatea interna
țională contemporană.

de peste hotare despre

Tîrgul internațional
București

In cadrul Tirgului internațional 
București, societatea elvețiană 
„Masch'mexport und Finanz Ag" 
prezintă pe mai bine de 4C0 mp 
produsele a 25 de întreprinderi și 
firme industriale d>n Elveția. So
cietatea sus-amintită colaborează 
fructuos, de cîțiva ani. cu diverse 
uzine și fabrici românești.

„Colaborarea dintre uzinele 
noastre și partenerii români, su
blinia irig. Robert Buchter, direc
tor al societății respective, cunoaș
te o evoluție ascendentă de la an 
la an Comparativ cu 196S. vo
lumul de afaceri înregistrat la fi
nele anului 1969 a fost de circa 
4 ori mai mare. Pentru anul în 
cur- se înregistrează o 
icre substanțială.

Tîrgul internațional 
deși este la prima sa . 
suscitat un interes deosebit. Ir 
ne privește, aut eu. cit și <
boratorii mei trebuie să remarcăm 
eforturile gazdelor de a asigura 
o reușită deplină a acestei premie
re internaționale. Eforturile lor 
au fost încununate de succe: 
Avem, sincer, numai cuvinte de 
laudă pentru prietenii români. «.are 
au organizat acest tîrg în condiții 
excelente. Sîntem convinși că în 
cadrul tîrgului vor fi numeroase 
contacte care vor fi concretizate 
în perfectarea de contracte de 
îmnortanță majoră reciprocă.

Nu pot să închei — a spus inter
locutorul — fără să subliniez o- 
noarea și cinstea care mi s-a făcut 
prin vizita în standul nostru a 
Excelenței sale, președintele Nicolae 
Ceaușescu, care a apreciat elogios

nouă c

prezența noastră la acest tîrg".
La încheierea vizitei făcute la 

Tîrgul internațional București, 
președintele Asociației generale a 
exportatorilor din Suedia, mem
bru al Comitetului pentru pro
movarea comerțului între Suecha 
și România, Ake Vrethem, a făcut 
următoarea declarație : „Cu rigu- 
ranța că Tîrgul de la București va 
contribui la dezvoltarea relațiilor, 
a schimburilor economice Jir 
Suedia și România. Din ț 
noastră participă la Tîrgul in 
național București 20 de firme 
diferite sectoare industriale, f’i 
cunoscute prin instalațiile, mașinile 
și apararajul lor în întreaga lume, 
produse care interesează în mod 
cert si România".

Referindu-se la 
României la Tîrgul 
București, oaspetele a spus 
mai mult m-a impresionat în stan
durile dv. varietatea gamei de 
produse realizate de industria con
structoare de mașini și electroteh
nică. In prezent, cu foarte puține 
excepții, industria țării dv. poai 
satisface orice cerințe".

In încheiere dl. Ake Vrethem 
spus: „Organizarea acestei man 
festări economice internațional 
am găsit-o la fel de bună, de corn 
petentă cu cele ale altor 
internaționale cu tradiție, F 
mea este că profilul tîrgului 
temațional București — construc
ția de mașini și electronică 
fost foarte bine ales.

CAIRO 15 (Agerpres). — In 
Republica Arabă Unită a avut 
loc joi un referendum, in cadrul 
căruia aproximativ 8 milioane 
de cetățeni egipteni s-au pro
nunțat asupra desemnării lui 
Anwar Sadat ca președinte al 
țării pe următorii șa^e ani. An
war Sadat a fost propus pen
tru postul de președinte al 
R.A.U. de către Comitetul E- 
xecutiv Suprem al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste A-

participarea 
internațional 

,Cel

(Agerpres)

Vor fi eliberați
Cross și Laporte ?

MONTREAL 15 (Agerpres).
— Poziția guvernului cana
dian la negocierile pentru e- 
liberarea atașatului comercial 
britanic James Cross și a mi
nistrului muncii din Quebec, 
Pierre Laporte — răpiți de 
Organizația separatistă Fron
tul de eliberare a Quebecului
— „nu este intransigentă" a 
declarat primul ministru al 
provinciei Quebec, Robert 
Bourassa. Declarația sa a sur
venit la puțin după primirea 
unui nou mesaj din partea 
autorilor răpirii interpretat 
do oficialități drept ..mai pu
țin intransigent" decit cele 
anterioare. Premierul Quebec
ului a precizat că «principala 
problemă rezidă acum in a 
stabili garanțiile că Cross și 
Laporte vor fi eliberați".

RIO DE JANEIRO 15 (A- 
gei preș). — După cum s-a 
mai anunțat, in anul 1972 
Brazilia va organiza un fna- 
re turneu internațional fot
balistic. Meciurile acestui tur
neu se vor desfășura în mai 
multe orașe cu stadioane de 
peste 100 000 de locuri. Au 
fost stabilite ca orașele Rio 
de Janeiro. Sao Paulo. Brio 
Horizonte și Porto Allegro să 
fie gazda meciurilor. I.a tur
neu au fost invitate să parti
cipe echipele Italiei. R. F. a 
Germaniei, Angliei. Spaniei. 
U.R.S.S., Ungariei. Mexicului 
și cite două echipe din Asia 
și America. Turneul se va 
numi „Independente".

Ji

ACORD POLONO
VEST-GERMAN

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
Joi, la Varșovia a fost semnat 
acordul referitor la schimburile 
comerciale și colaborarea eco
nomică și tehnico-științifieă pe 
perioada 1970—1974 intre Polo
nia și Rdpublica Federală a 
Germaniei.

După cum relatează agenția 
PAP, acordul stabilește cadrul 
relațiilor economice reciproce 
pc perioada amintită și faptul 
că schimburile reciproce de 
mărfuri se vor baza pc clauza

națiunii cclci mai favorizate și 
pc principiile GATT, din care 
fac parte ambele țări.

In cadrul acordului, guver
nul R. F. a Germanici a desfi
ințat restricțiile la importul 
mărfurilor poloneze, care au e- 
xistat pină in prezent. Părțile 
au convenit ca asupra livrări
lor, care se vor efectua in ca
drul contractelor de cooperare, 
să nu acționeze restricții canti
tative, ele uimind a fi supuse 
unui regim avantajos.

i

secrclarul ge- 
U Thant, a 

membre ale

ță- 
de

rabe, propunerea fiind ratifica
tă ulterior de Adunarea Națio
nală egipteană.

Conform constituției țării, 
pentru ca această desemnare să 
devinaS o realitate este necesară 
aprobarea propunerii respective 
in cadrul unui referendum.

Potrivit surselor oficiale din 
Cairo, rezultatele acestei consul
tări populare vor fi anunțate 
vineri dimineața.

R.A.U. a cerut înscrierea problemei 
Orientului Apropiat

Adunăriia
(Agerpres). 

permanent

PLENARA C. C
pe ordinea de zi 
Generale

p
NEW YORK 15

Reprezentantul permanent al 
R.A.U. la O.N.U., Mohammed El 
Zayyath, a cerut miercuri preșe
dintelui sesiunii Adunării Generale 
să înscrie pe ordinea de zi a dez
baterilor, imediat după încheierea 
sesiunii jubiliare, problema Orien
tului Apropiat.

Un purtător de cuvînt al dele
gației Lraeliene a declarat însă 
că țara sa se opune unei astfel de 
discuții, considerind-o un „obsu-

col“ în calea realizării unei re
glementări politice și a reluării 
misiunii Jarring.

Inițiativa R.A.U. și situația din 
Orientul Apropiat, în general, au 
constituit, de asemenea, obiectul 
principal al întrevederilor de 
miercuri ale secretarului de stat al 
S.U.A., William Rogers, cu minis
trul de externe al R.A.U., Mah
moud Ryad, și cel al Israelului, 
Abba Eban.

FRANCEZ Prima candidată

Deturnarea unui avion
sovietic „AN-24"

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că 
la 15 octombrie un avion sovietic „AN-24", care se afla in 
zbor pe ruta Batumi-Suhumi a fost obligat de doi indivizi 
înarmați să aterizeze în orașul Trabzon din Turcia. In tim
pul luptei, care a avut loc la bordul avionului a fost ucisă 
o stewardesă, iar doi piloți au fost răniți.

Guvernul sovietic a adresat guvernului turc cererea de 
extrădare a celor doi pirați ai aerului și de restituire a 
avionului și pasagerilor.

PARIS 15. — Corespondentul
Agerpres, George Dascal, trans
mite : La Ivry au luat sfîrșit lu
crările plenarei Comitetului Cen
tral al P. C. francez. Plenara 
a adoptat un document care re
zumă poziția P.C.F. față de ale
gerile municipale din martie 1971, 
precum și raportul prezentat de 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al partidului, asupra situa
ției politice și sarcinilor partidu
lui.

Pe de altă parte, Georges Mar
chais a prezentat propunerile de 
tactică electorală ale P. C. Frin- 
cez către celelalte partide tie 
stîngii. în vederea alegerilor muni
cipale din manie 1971. Astfel, 
P.C.F. propune ca in orașele cu o 
populație mai mare de 30 000 lo
cuitori să se formeze, încă de In 
primul tur de scrutin, o listă unică 
a forțelor stîngii, iar în comu
nele mai mici, pe baza rezultate
lor primului tur, să se realizeze 
la cel dc-al doilea tur o listă 
unica a stîngii.

PARIS 15 (Agerpres). - Pen
tru prima dată de cind da
tează Academia franceză, o 
femeie iși depune candidatura 
pentru a deveni membră a a- 
cestei societăți de cultură.
Candidata - Franțoise Par- 
turier, romancieră, eseistă
Și 
a 
garo", 
ambiții personale, dar dorește 
ca porțile Academiei franceze 
să fie deschide și pentru femei.

societăți de 
Franțoise 

romancieră, 
cronicară de 15 
cotidianului „Le 

declarat că nu

Bilanțul taifunului

ani 
Fi

are

FRANȚA : In foto: Ceea ce a mai rămas dinlr-o vila din apropiere de Mandelieu, in 
urma recentelor incendii de pe rivie/a franceză.

© 1 A CANTON, s-a deschis 
joi ediția de toamnă a Tirgu
lui de bunuri pentru export. 
Timp de o lună, oameni de a- 
faceri, reprezentanți ai firmelor 
comerciale din numeroase țări 
alo lumii vor vizita pavilioa
nele tîrgului și vor negocia cu 
organizații diferite de comerț 
exterior in vederea încheierii 
de contracte.

INTR-O FAZĂ DIFICILĂ"
Tratativele privind primirea Angliei în

a-

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
— Divergențe serioase au apă
rut miercuri in cursul celei de-a 
șasea runde a tratativelor pur
tate la Bruxelles în vederea ad
miterii Marii Britanii ,in Piața 
comună. Potrivit relatărilor
genției UPI. Con O'Neil, repre
zentantul adjunct britanic la a- 
ceste tratative, a cerut ca țara 
sa să beneficieze de o perioa
dă tranzitorie de șase ani îna
inte de a aplica in întregime 
politica agricolă a celor șase". 
După cum se știe, această po
litică va însemna pentru An
glia o creștere cu 18 pină la 
25 la sută a prețurilor produ
selor alimentare.

Propunerile reprezentantului 
Marii Britanii au fost respinse 
însă de „cei șase", care au a- 
preciat că termenul solicitat 
.este prea lung". Negociatorul

francez Jean-Marc Boegner a 
declarat că aceste propuneri au 
reprezentat „o profundă deza
măgire". ..Aplicarea lor — a 
spus cl — ar prelungi perioada 
de tranziție cerută de Marca 
Britanic pentru a se adapta la 
prețurile agricole ale Pieței co
mune de două ori mai mult 
decit aceea pentru prețurile la 
produsele industriale". Repre-' 
zentanții C.E.E. continuă să sus
țină că perioada de tranziție 
trebuie să fie identică, atit in 
ce privește agricultura, cit și. 
industria.

Delegația britanică a solici
tat. de asemenea, unele „excep
ții" in ce privește zahărul im
portat din țările Common- 
wealthului și untul cumpărat 
din Noua Zeelandă lj prețuri 
mai reduse decit cele ale Pie
ței comune. „Cei șase" au res-

ȘTIRI SPORTIV
LEICESTER 15 (Agerpres). — 

Echipele de tineret ale Angliei 
și R. F. a Germaniei s-au în- 
tilnit la Leicester.’ Fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—1).

Piața comună
pins și această cerere, susți- 
nind că nu este vorba de „pro
bleme specifice".

Negociatorul britanic a ex
primat, de asemenea, părerea 
că problema finanțării „Euro
pei verzi", adică susținerea pre
țurilor agricole la nivelul actual 
prin fonduri plătite din buge
tele țărilor membre ale C.E.E.. 
va trebui să fie discutată mai 
tirziu. Această părere a fost 
primită cu rezerve de negocia
torii Pieței comune.

La Bruxelles s-a anunțat că 
guvernele celor șase țări mem
bre ale C.E.E. vor primi in ur
mătoarele zile un raport din 
partea Comisiei Pieței comune 
privitor la consecințele finan
ciare ale aderării Angliei la 
Piața comună.

Agenția France Prcsse con
sideră că „tratativele au intrat 
înlr-o fază dificilă".

F. A. O
la 25 de ani
ROMA 15 (Agerpres). — Or

ganizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) împlinește vineri 25 de 
ani de la constituire.

In acești ani, F.A.O. s-a ocu
pat de problema seculară a sub
nutriției și foamei în lume. In 
prezent, peste 2 000 de specia
liști ai F.A.O. iși duc activita
tea in circa 100 de țări. .In ca
drul Programului Alimentar 
Mondial (P.A.M.). inițiat in 1968 
in comun de F.A.O. și O.N.U., 
și al Campaniei mondiale îm
potriva foamei (C.M.C.F.) — ac
țiune amplă de informare a pu
blicului lansată de F.A.O. în 
I960 — au fost distribuite sute 
de mii de tone de hrană și 
peste BO') milioane de dolari, sub 
formă de contribuții din partea 
guvernelor, a diferitelor orga
nisme jși instituții, ca și a ce
tățenilor particulari în favoa
rea a 600 de proiecte privind 
dezvoltarea.

LISABONA 15 (Agerpres). — 
La Lisabona, în cadrul ..Cupei 
Europei" la fotbal, echipele de 
tineret ale Danemarcei și Por
tugaliei au terminat la egali
tate : 1—1 (1—0).

PHOENIX 15 (Agerpres). — 
Simbătă în orașul Phoenix (A- 
rizona) va avea loc festivitatea 
de deschidere a celei de a 40-a 
ediții a campionatelor mondiale 
de tir. La actuala ediție par
ticipă peste 1 000 de ținta.și re- 
prcz.entînd 50 de țări printre 
care .și România.
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Simbătă, de la ora 14.50, pe programul I. in cadrul emisiunii „Fotbal minut cu minut" 
stațiile noastre de radio vor transmite meciurile: Steaua — Politehnica Iași (comentator I. 
Ghițulescu); Steagul Roșu Brașov — U. T. Arad (comentator Radu Urziceanu) și F. C. Argeș 
Pitești — Dinamo București (comentator Ion Mureșan).

Stațiile noastre de radio vor transmite duminică, de la ora 14,45 pe programul I. emi
siunea „Sport și Muzică", prezentată de Gh. Minoiu. Se lor transmite meciurile de fotbal: 
Universitatea Cluj — Jiul Petroșani (comentator N. Soare); Farul Constanța — Petrolul Ploiești 
(comentator D. Voicilă); Dinamo Bacău — Progresul București (comentator G. Elisei) și C.F.R. 
Timișoara — C.F.R. Cluj (comentator N. Sccoșan).
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C1 LA SAIGON s-a anunțat 
că 11 militari americani au fost 
uciși și alți 6 răniți în provin
cia Quang Ngai din nordul 
Vietnamului de sud în urma ex
ploziei unei mine. Incidentul 
este apreciat de autoritățile mi
litare drept cel mai grav de a- 
cest fel din ultimele șase luni.

In același timp, in capitala 
sud-vietnameză s-a anunțat că 
un elicopter american a deschis 
din greșeală focul împotriva li
nei unități sud-vietnameze. uci- 
gind 8 militari și rănind alți 23.

• LA MINISTERUL AFACE
RILOR EXTERNE DIN BONN 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
4-a sesiuni a Comisiei Econo
mice mixte iugoslavo-veșt-ger- 
manc. informează agenția Ta- 
niug. Au fost examinate proble
me ale dezvoltării . comerțului 
bilateral și ale colaborării eco
nomice in general. Cu acest pri
lej, menționează agenția citată, 
s-a constatat o dezvoltare con
tinuă a cooperării comerciale și 
industriale dintre cele două 
țări.

© LA DELHI, in 
Supreme, au început 
asupra contestației depuse 
moharojahii indieni împotriva de
cretului prezidențial emis Io 7 
septembrie a.c., care ii privează 
de stipendiile guvernamentale 
ca și de celelalte privilegii.

După cum s-a mai anunțat, 
anularea statutului preferențial 
ol foștilor conducători locali din 
perioada colonială nu a putut 
întruni majoritatea în Parlament, 
fiind impusă printr-un decret 
prezidențial.

fața Curții 
dezbaterile 

de

MANILA 15 (Agerpres). - 
Bilanțul taifunului „Joan", 
care s-a abătut marți asupra 
Fitipinelor, este de 18 morii, 
36 dispăruți, 54 răniți și 
40 000 de persoane rămase 
fără adăpost, anunță un co
municat ar Crucii Roșii filipi- 
neze. Taifunul, care înainta cu 
o viteză de 240 km pe oră, 
a distrus recolte in valoare de 
mai multe milioane a'e pesos, 
a rupt linii de comunicație, 
a provocat inundații și alune
cări de teren. Cele mai mari 
pagube au fost înregistrate in 
provinciile sudice ale Insulei 
Lucon, la 320 <’<cf de Ma
nila.

e PRIMUL MINISTRU AL 
JAPONIEI, Eisako Sato, a anun
țat in cadrul unei conferințe 
de presă televizate, că va can
dida pentru a patra oară con
secutiv la postul de președinte 
al Partidului Liberal Democrat, 
de guvernămînt și, implicit, la 
funcția de premier.

Majoritatea observatorilor po
litici apreciază însă că Eisako 
Sato va fi reales pentru a pa
tra oară in funcția de președin
te al P.L.D., deoarece el bene
ficiază de sprijinul majorității 
fracțiunilor din partid. în timp 
ce adversarul său, Takeo Mikl, 
este susținut doar de două frac
țiuni mai mici și de unii inde
pendenți din rîndul partidului.

C astAzi, LA NICOSIA se 
reiau consultările in problema 
autoadministrării locale dintre 
comunitățile greacă și turcă din 
Cipru. După cum apreciază ob
servatorii politici, de rezultatele 
la care se va ajunge în această 
problemă va depinde și succe
sul final al convorbirilor din
tre cele două comunități.

• AUSTRALIA Șl NOUA 
ZEELANDĂ examinează posibili
tățile de creare a unei zone co
merciale lipsite de bariere vama
le. In legătură cu această proble
mă, John McEwen, vicepreședinte 
al guvernului australian, ministru 
al industriei și comerțului, a de
clarat că o serie de împrejurări, 
ca eventuala intrare a Marii Bri
tanii în C.E.E., politica blocurilor 
comerciale si situația deosebit de 
critică a producătorilor agricoli 
figurează printre cauzele care 
impun lărgirea cooperării dintre 
Australia și Noua Zeelandă in do
meniul comerțului.

DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
C.ENȚIA TANIUG, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, va face o vizită oficială 
în Olanda între 20 și 23 octom
brie.

INTERCO5MOS-4“„1
MOSCOVA 15 (Agerpres). — In conformi

tate cu programul de colaborare a țărilor 
socialiste in domeniul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat, la 14 octom
brie. satelitul artificial al Pămintului „Inter- 
cosmos-4". Satelitul este destinat să continue 
cercetarea in comun a razelor ultraviolete 
și X ale Soarelui și influența acestor ra
diații asupra structurii părții superioare a 
atmosferei terestre. Aceste cercetări au fost 
începute de satelitul „Intercosmos-1".

La bordul satelitului este instalat aparataj 
științific conceput și construit de specialiști 
din R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană și 
Uniunea Sovietică.

Satelitul „Intercosmos-4“ s-a plasat pe 
orbită avind parametrii: perigeul — 2. 
km; apogeul — 668 km; perioada inițială de 
rotație — 93,6 minute: înclinația orbitei — 
48,5 grade.

Aparatajul științific instalat la bordul sate
litului funcționează normal. Organizații ști
ințifice din țările participante la experiment 
prelucrează informațiile recepționate. Con
comitent cu măsurătorile efectuate de pe 
satelitul „Intercosmos-4“, observatoare din 
Bulgaria, Cehoslovacia, K.D.G., Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea Sovietică efec
tuează observații radioastronomice, optice și 
in ionosferă, conform programului comun.
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O rețea de baloane

pentru cercetări

meteorologice
WASHINGTON 15 (Ager

pres). - O rețea de baloane 
purtătoare de aparatură știin
țifică pentru cercetări meteoro
logice va fi creată luna aceas
ta. Administrația națională a 
S.U.A. pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) și Centrul național 
pentru cercetări atmosferice 
din Colorado au pus la punct 
un program care orevede lan
sarea a aproximativ 15 baloa
ne de mare altitudine. După 
cum se știe, in primăvara și 
vara acestui an au mai fost 
lansate 13 asemenea baloa
ne, dintre care 4 mai sint încă 
in funcțiune, culegind date a- 
supra evoluției vremii.

Aceste date sint transmise 
satelitului meteorologic ameri
can „Nimbus-4", plasat pe o 
orbită polară.

Pentru contracararea

actelor de piraterie

aeriană
WASHINGTON 15 

preș). - Președintele 
Richard Nixon, a semnat mier
curi o lege care permite 
Statelor Unite să acționeze in 
justiție pe autorii unor acte de 
deturnare a avioanelor 
înregistrate in S.U.A., 
dacă acestea sint 
in afara Statelor Unite, 
ședințele Nixon a adresat 
această ocazie, 
Consiliului ~ 
ației 
Walter 
soare 
speranța că statele 
ale acestei organizații vor lua 
măsuri „severe concertate, 
pentru a contracara actele 
de piraterie aeriană".

civile 
chiar 

deturnate 
Pre- 

cu 
președintelui 

Organizației Avi- 
Civile Internaționale, 

Binaghi, o scri- 
în care iși exprimă 

membre

Prăbușirea celui mai

lung pod din Australia
MELBOURNE 15 (Agerpres). 

- Cel mai lung pod din Aus
tralia, aflat in curs de con
strucție la Melbourne, peste 
fluviul Yarra, s-a prăbușit in 
timpul unei pauze de lucru. 
19 muncitori și-au pierdut 
viața și peste 100 au fost ră
niți. Alte 20 de persoane se 
află incă sub schelele prăbu
șite ale podului.
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