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NAVE
ROMÂNEȘTI
pe oceanele lumii

Dezvoltarea relațiilor co
merciale pe care România le 
întreține cu celelalte țări a- 
le lumii, avîntul continuu al 
economiei noastre consem
nează an de an o majorare 
a volumului circulației mărfu
rilor pentru care mijlocul de 
transport cel mai eficient îl 
reprezintă trasportul ~

Impulsionată de 
necesitate, de ritmul 
voltare al celorlalte 
industriale, activitatea 
construcții navale din țara 
noastră a parcurs în ultimii 
ani un drum ascendent, ca
racterizat prin profilarea, 
dotarea și specializarea șan
tierelor navale, prin înregis
trarea unor importante spo
ruri de producție în același 
timp cu introducerea în fa
bricație curentă a unor na
ve de nivel și complexita
te tehnică ridicată.

Astfel. în perioada 1950- 
1965, producția globală a 
sporit de peste cinci ori, iar 
rezultatele obținute în 
1970 fac ca dinamica 
creștere față de anul 
să fie de peste 2 ori 
mare.

Dintre navele cele mai re
prezentative construite în 
ultima perioadă, se impun 
a fi menționate, în primul 
rînd, mineralierul de 12 500 
tdw realizat la Șantierul na
val din Galați. Această na
vă dispune de cinci magazii 
și este destinată transportu
lui de 
apatită 
colete,

cargoul pen- 
generale de 
construit tot
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Se întâmplă, nu arareori, 
să remarcăm în mulțime oa
meni la care tensiunea înaltă 
a trăirii impune necesitatea 
înnoirilor, la care împlinirile 
nu reprezintă decît punctele 
inițiale ale unor noi eforturi 
laborioase. Efervescența zi
lelor noastre oferă cadrul 
propice manifestării fanteziei 
creatoare și a entuziasmului 
celor care, prin constanța pa
siunii lor, contribuie la îm
bogățirea semnificației mun
cii.

E. M. Uricani, sectorul „des
chideri". ...Un colectiv sudat, 
un șantier care pune, adese
ori, la încercare priceperea 
și tenacitatea membrilor șăi 
prin sarcinile mari ce-i stau 
în față, legate de dezvoltarea 
unității. Și dacă, astăzi, în 
cadrul sectorului se consta
tă o atmosferă de lucru, ; o 
dorință generală de autodepă- 
șire, ele provin și din dăru
irea de sine, din experiența 
vastă a tehnicianului Kele- 
men Zoltan, șeful sectorului. 
Stagiile în diferite întreipțln- 
deri miniere din- țară, contac
tul nemijlocit cu realitățile

geologico-miniere cele mai 
deosebite, i-au accentuat o 
predispoziție inițială spre a- 
naliza tehnică detaliată vi- 
zînd optimul din punct de 
vedere economic. A consta- 

- tat la un moment dat că gra
dul de utilizare al mașinilor

VOCAȚIA
NOULUI
de încărcat — important mij
loc de mecanizare a unei o- 
perațiuni grele de muncă — 
este necorespunzător, datori
tă timpilor mari de manevră. 
Nu a trecut mult și a con
ceput un schimbător de cale 
de o mare simplitate și efi
ciență...

Recent, exploatarea a fost 
dotată cu un utilaj de înaltă 
tehnicitate : căruciorul de 
perforat găuri de mină în 
steril B.U.-l, și nu puțini au

ÎN CINSTEA SEMICENTENARULUI

Acțiuni ale tinerilor
LA E. M. URICANI...

...s-a întreprins, în dimineața 
zilei de 4 februarie a.c., sub 
îndrumarea comitetului coordo
nator U.T.C. pe mină, o acțiune 
pentru ătrîngerea fierului vechi, 
în cadrul circuitului puțului nr. 
4, la orizontul 580 și la planul 
zero. Au participat tineri din 
organizațiile nr. 5 și nr. 6, care 
au strîns și încărcat aproxima
tiv 30 de tone de fier vechi. 
S-au evidențiat Petru Făgaș, 
Szigismund Szekely, Gheorghe 
Ivanov, Cornel Bololoi, Ema- 
noil Oprișa, Gheorghe Suciu, 
Ioan Csavlovics _și alții.

LA E. M. DÎLJA.
...se intenționează ca, pînă la 

17 februarie a.c., să se strîngă 
din subteran 
tone de fier 
lucrări, tone 
cu o sumă 
12.000 lei.

Acțiunile lăudabile ale tine
rilor de la exploatările miniere 
menționate se înscriu în a- 
vîntul și rodnicia unanimă ca
re caracterizează toate colecti
vele de muncă ale Văii Jiului, 
hotărîte să întâmpine cea de-a 
50-a aniversare a creării P.C.R. 
cu rezultate cît mai bogate.

cel puțin 80 de 
vechi din diverse 
care vor echivala 
frumoasă : peste

„PROCES IN nriîLLE -
Zilele trecute, la căminul 

cultural din Cîmpu lui Neag 
a început faza municipală a 
bienalei de teatru „I.L. Ca- 
ragiale" rezervată așezămin
telor culturale și dedicată a- 
nul acesta semicentenarului 
partidului. In fața unei săli 
pline, artiștii amatori din

localitate au prezentat piesa 
într-un act „Proces în fami
lie" de Mircea Ștefănescu.

Săptămîna aceasta, la că
minul cultural din Cimpa își 
v,or disputa întâietatea, în ca
drul aceluiași concurs, forma
țiile de teatru ale căminelor 
culturale din Iscroni, Bănița 
și Cimpa.

colec-
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din 
cu o 
bază 
mă-

B. MIHAI
E. M. Uricani

consti-
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și „Tomis" pro- 
combinatele de ex- 
și industrializare a 
de la Constanța,

fost aceia care s-au declarat 
sceptici în ceea ce privește 
posibilitățile de asimilare ra
pidă a noii tehnologii. Ca 
principal „beneficiar", omul 
nostru a dedicat mult timp, 
în atelierul minei sau în sub
teran, „noului venit", căutând 
să descifreze toate tainele 
funcționării sale ireproșabi
le... Din crezul autodepășirii 
izvorăsc unele realizări me- 

. ritorii ale sectorului și care 
poartă amprenta personalită
ții sale : permanentizarea 
unor avansări lunare, de pes
te 100 metri, realizarea în 
bune condiții a unor lucrări 
complexe necesitate 
torul flux tehnologic 
nei.

...Galeria Est pilier 
tuie o lucrare de o deosebi
tă importanță pentru realita
tea de mîine a minei și nu 
întîmplător executarea ei a 
fost încredințată brigăzii con
duse de Filaret Ungureanu. 
Venit recent dintr-un

J
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@ Sistemul electronic cen
tralizat de coordonare a pro
cesului tehnologic al lamino
rului de tablă groasă de la 
Combinatul siderurgic 
Galați a fost completat 
nouă instalație care, pe 
de izotopi radioactivi,
soară grosimea tablei în di
feritele ei faze de execuție, 
comunică rezultatele și efec
tuează corecțiile corespunză
toare în cadru] cajelor de 
laminare. Față de metodele 
și mijloacele obișnuite, noua

instalație asigură realizarea 
unor toleranțe dimensionale 
restrînse și o informare ope
rativă a dispeceratului asu
pra acestui important para
metru.
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pe apa. 
această 
de dez- 
ramuri 

de

anul 
de 

1965 
mai

minereu de fier, de 
sau transporturi in 

cu volum specific de

• Camera combinată „Că
tălina", dormitoarele „Peli
can" și „Rodica", bucătăriile 
„Ruxandra 
duse de 
ploatare 
lemnului
Suceava și Turnu Severin 
sînt noile modele de mobilă 
livrate anul acesta magazi
nelor de specialitate din țară.

In acest an, fabricile de 
prelucrare a masei lemnoa
se își vor concentra preocu
pările pe linia realizării unei 
mobile multifuncționale, su
plă, elegantă, modernă, fru
mos finisată, care vor spori 
aspectul estetic al noilor a- 
partamente. De asemenea, se 
are în vedere folosirea pe 
scară mai largă a unor ma
teriale noi, îmbunătățirea ca
lității unor piese auxiliare, 
utilizarea furnirelor de tip 
lucios sau mat.

2—3 mc/tonă, pe rutele Ori
entul îndepărtat sau Ameri
ca de Sud, avind posibilita
tea să pătrundă pe Dunărea 
maritimă cu o încărcătură 
de 10 200 tdw.

O altă navă, 
tru mărfuri 
3 200 4 500 tdw,
la șantierul naval din Ga
lați, este un vas cu două 
punți, teugă, suprastructură 
și compartiment de mașini 
Ia pupa și este destinat tran
sportului de mărfuri genera
le, în baloturi sau în vrac, 
și utilajului industrial. El 
poate transporta, de aseme
nea, cherestea, în magazii și 
pe punte.

Printre construcțiile nava
le realizate Ia Șantierul din 
Turnu Severin, se face re
marcat cargoul de mărfuri 
generale de 1 500'2 000 tdw, 
cu trei magazii, din care 
una frigorifică, destinat 
transportului de mărfuri ge
nerale.

Cargoul de 1 900 tdw pen
tru transportul de cherestea, 
executat de Șantierul nava! 
din Constanța, poate tran
sporta și mărfuri generale, 
iar în magazii materiale ușor 
inflamabile ca bumbac, iută 
etc.

Desigur, nomenclatorul na
velor maritime pentru tran
sportul de mărfuri este mult 
mai larg, iar pentru contu
rarea unei imagini mai cu-

Radu GALAȚEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Fie noapte sau zi, fie vreme bună sau 
rea, oamenii circulă. Treburi multiple și di
verse îi poartă din loc în loc, pe distanțe mai 
mari sau mai mici, interesați deopotrivă de 
a ajunge cît mai repede la destinație. Cu ce ? 
Cu autobuzul, cu trenul, cu avionul. Cel 
mai utilizat mijloc de transport, însă, îl con
stituie de mult timp, și va continua să ră- 
mînă încă vreme îndelungată, trenul — acest 
telegar neobosit pe drumurile de fier.

Trenul. Trenului i-au fost dedicate ver
suri, trenul este prezent in fotografii și fil
me, despre tren se vorbește în cîntece. „Tre- 
nule, tren fără fum", „Pleacă-n zori un tren 
spre marea albastră", „Trenule, mașină 
mică", „Trenul de duminică". „Trenuleț cu 
doruri multe" etc

Trenul. De cîte ori nu i-am rostit numele 
în gînd sau cu voce tare, de cîte ori nu 
i-am fost recunoscători acestui balaur ce 
se hrănește cu jar, iar de o vreme încoace 
— și cu kilowați, pentru că ne-a dus la 
timp acolo unde ne-au minat interesele. Dar 
ne-am gindit oare și la cei care conduc tre
nul ? Ne-am gindit la oamenii aceia care 
stau treji, cu atenția încordată, scrutînd de
părtările, pentru ca noi să călătorim fără 
grijă ? Poate că da, poate că nu. Ei merită 
însă toată prețuirea și admirația noastră.

Unora dintre acești oameni — de la De
poul C.F.R Petroșani — am dori să le dedi
căm aceste rînduri. Zicem doar unora pentru 
că nu-i putem cuprinde pe toți în puține 
cuvinte. Și sînt mulți asemenea oameni — 
care merită cuvinte de laudă și prețuire — 
în nucleul ceferist 
nind vorba despre

la care ne 
navigatorii

referim. Ve- 
trenurilor de

9 Dumitru GIIEONEA
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@ De la începutul anului 
și pînă în prezent au fost 
livrate la export, cu desti
nația Brazilia, Cuba, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia 
și U.R.S.S., diverse utilaje 
petroliere, piese de schimb 
pentru utilaj petrolier și sub- 
ansamble, iar în Bulgaria și 
R. P. Chineză au fost expe
diate o instalație tip FA-12, 
pentru forat puțuri de apă 
și, respectiv, două instalații 
4-LD pentru forajul la 3 000 
metri adîncime.

...S-ar putea să fie iarnă!...

Oameni și moravuri 
de dincolo de tejghea

CĂPĂTUIALA îl CIMERL 
SARAV CRONIC

• INVESTIȚII 
NUȘIE, ÎN 
TUIRII

• ANGAJARE
• O PLAGĂ

NECOMERCIANȚII LUI
• REMEDIUL: O RECONSIDERA

RE DE STRUCTURĂ A ACTIVI
TĂȚII DE CADRE

DE MATERIE CE- 
SCOPUL... CĂPĂ-

SAU SELECȚIE ?
A COMERȚULUI

DAVID MANIU, 
procuror șef, 

Procuratura locală Petroșani

Nu este nevoie să consulți 
statistici judiciare — e sufici
ent să asiști la cîteva ședințe 
de judecată — pentru a te con
vinge că cel măi greu tribut 
plătit justiției penale aparține 
organizațiilor comerciale.

An de an, lucrători din co
merț cu funcții de gestiune, iau 
drumul detenției pentru dife
rite delicte împotriva avutului 
obștesc, sau pentru înșelarea 
consumatorului. Această „deci
mare" de efective, într-un sec
tor-economic important — prin 
valorile obștești administrate — 
reprezintă un „pasiv" care nu 
figurează în nici un bilanț a- 
nual decît, cel mult, sub forma 
unor cifre: a pagubelor.

Dar în spatele acestor pagu
be, sînt oameni, cei ce le au 
provocat — în majoritatea ca
zurilor, 
dorința 
ială.

Cine 
resort, ' a evaluat, vreodată, 
altfel, aceste „pierderi" de ca
dre atît de dăunătoare bunului 
mers al activității comerciale ?

cu bună știință — din 
nestăvilită de căpătu- 

însă, dintre factorii de 
evaluat,

A încercat vreun conducător de 
unitate să caute explicații și să 
găsească remedii într-o proble-, 
mă care — pe măsura îmbu
nătățirii structurii cadrelor prin 
elemente noi, școlarizate — ar 
trebui abordată cu totul diferit 
de modalitățile empirice folo
site cu ani în urmă ? Desigur, 
problema în discuție își are di
ficultățile ei, unele, obiective. 
.Dar „obiectivitatea" aceasta nu 
este o fatalitate și la un exa
men mai riguros, ceea ce este 
etichetat, uneori, drept dificul
tate „obiectivă", nu este altceva 
decît subiectivitatea unor lip
suri la diferite 
ceea ce ni se pare 
subiectivă dintre 
insuficienta (sau 
preocupare pentru combaterea 
unor năravuri, în special a că- 
pătuielii — devenită cronică — 
ceea ce mărește periculozitatea 
socială a acestei forme de pa
razitism social. Din dorința de 
căpătuială se delapidează, se

Iar,nivele.
a fi cea mai 

toa te.
ineficienta I)

este

(Continuare în pag. a 3-a)
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îmbunătățirea activității asoci

atiîlor de locatari presupune

SPRIJIN COMPETENT, EFICIENT
din partea consiliilor

Manifestând 
continuă pentru 
crației socialiste, 
de partid și de stat a adoptat 
o serie de măsuri prin care se 
creează condiții tot mai optime 
de participare efectivă a mase
lor de cetățeni la rezolvarea 
problemelor de interes general. 
Printre aceste măsuri se nu
mără și înlocuirea vechilor for
me de administrare a clădiri
lor cu actualele asociații de lo
catari — asociații civile fără 
scop patrimonial — înființate 
în vederea bunei administrări 
și gospodăriri a fondului loca
tiv, a promovării unei atitudini 
civilizate față de avutul ob-

o preocupare 
lărgirea demo- 

conducerea
IOAN MISCHIE, 

secretar 
al Consiliului popular municipal

de 
ca 
a- 

cît

ștesc și respectării normelor 
conviețuire socialistă. Pentru 
munca desfășurată de aceste 
sociații să se încadreze 
mai bine în prevederile legale,
se impune acordarea unui spri
jin tot mai competent și cali
ficat din partea comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare, pentru a se asigura buna 
administrare a instalațiilor și 
părților comune, încasarea la

populare
timp a cotelor din contribuția 
la plata cheltuielilor comune, 
participarea efectivă a locata
rilor la acțiunile obștești și 
de înfrumusețare din cartiere.

Deși nu sînt tutelate de con
siliile populare, dar pleeîndu-se 
de la considerentul că nu poa
te fi indiferent nimănui cum 
este administrat și gospodărit 
fondul locativ, comitetele exe
cutive au adoptat, în anul 
1970 o serie de măsuri care să 
determine asigurarea cu căl
dură și apă caldă a apartamen
telor, o mai bună gospodărire 
și administrare a fondului lo-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Chezășii ale succeselor lotului constructii-montaj I
Livezeni al șantierului T.C.M.M. roSIOIHI^I de exfin

FACTORUL OM MOBILIZAT, STIMULAT+ 
MECANIZARE + GÎNDIRE TEHNICA

La recenta adunare generală 
a reprezentanților salariaților 
de la șantierul „Valea Jiului* 
al T.C.MJM., numele lotului de 
eonstrucții-montaj Livezeni și 
faptele sale de muncă au re
ținut ea un magnet atenția ge
nerală, au atras asupra lor a- 
precieri elogioase. In darea de 
seamă a comitetului de direc
ție s-a evidențiat faptul că în
tre celelalte loturi din cadrul 
șantierului, colectivul de con
structori și montori de la Li
vezeni ocupă prestigiosul loc 
din vîrful piramidei. Indicato
rii înalți pe care i-a realizat 
in anul încheiat (planul pro
ducției depășit cu peste 16 ia 
sută iar al productivității mun
cii cu peste 30 la sută) sînt 
certitudini convingătoare în a- 
cest sens.

Cum a reușit colectivul lo
tului să dobîndeaseă astfel de 
performanțe în muncă ? In do
rința de a afla răspuns Ia în
trebare, de a face cunoscută 
experiența harnicilor și tulen- 
taților constructori și montori 
de la Livezeni privind înfăptu
irea sarcinilor complexe de 
producție, am avut o convorbire 
cu șeful lotului Livezeni al șan
tierului T.C.M M., tov. Gheor- 
ghe l'helaru.

— Ce factori au primat în 
contextul frământărilor și cău
tărilor colectivului pentru asi
gurarea reușitei in îndeplinirea 
sarcinilor de construcții-montaj 
pe anul trecut ?

— In primul rînd cheia de 
boltă a succeselor noastre a 
avut un puternic punct de spri
jin în factorul care de fapt 
joacă rolul determinant în rea
lizarea întregii producții mate
riale, OMUL Tot timpul, prin 
toate mijloacele muncii cu omul 
și in primul rînd munca de în- 
rîurire desfășurată de organi
zația de partid, am căutat să 
menținem la cota valorilor do- 
bîndite (chiar să ridicăm ni
velul atins) omogenitatea co
lectivului, „liantul" uman ce-, 
încheagă forțele, îi dau tăria 
de muncă și forță de învingere 
în confruntarea cu sarcinile de 
plan, cu problemele șantierului. 
De fapt nu-i un secret că lotul 
nostru de un lung șir de ani 
are rezultate bune. Un colectiv 
bine sudat ca cel al lotului 
nostru, în care 60 la sută din 
efectivul de muncitori lucrea
ză neîntrerupt de zece ani, răz
bește prin sarcini și probleme 
de producție oricît de mari și 
de grele ar fi ele. Aș vrea să 
menționez în acest sens numele 
cîtorva veterani ai lotului : 
șefii echipelor de dulgheri Ion 
Traistă și Gh. Gheorghe, șeful 
echipei de fierar-betoniști Gh. 
Vasile, șeful echipei de betoniștj 
Gh. Nicodim, care din anul 
1961 și-au unit priceperea, pa
siunea de constructor, idealu
rile de muncă cu cele ale co
lectivului lotului nostru și 
șantierului T.C.M.M. Si ea ei 
mai sînt oameni ca șeful echi
pei de lăcătuși montori Miron 
NicoJaeseu ca și maiștrii Ion 
Tașcău și Ludovic Mraz.

Ce am realizat și realizăm cu 
asemenea oameni ? Anul trecut 
am terminat o serie de lucrări 
importante : partea de con
strucții la turnul puțului a- 
nxiliar Livezeni, ceea ce a per
mis începerea montajului în
eît în prezent mașina de ex
tracție este ridicată sus la lo

cul ei din turn ; la puțul prin
cipal partea de construcție a 
lucrărilor a fost adusă în faza 
finală; au fost terminate ma
gazia de materiale și șopronul 
de utilaje, triajul C.F.R. din 
incinta principală Livezeni, iar 
ca lucrări de montaj a fost 
predată instalația provizorie de 
săpare T)ent.ru puțul principal.

— Alți factori ai succeselor 
colectivului dv. ?

Strădaniile, căutările și e- 
forturile noastre le-am concen
trat pe asgurarea unei simbi
oze între factorii determinanți 
ai productivității muncii : om- 
mecanîzare. Vechimea și cu- 
n„;. muncitorilor ne-au
permis să mecanizăm marea 
pa te a lucrărilor grele și cu 
volum mare de muncă. Astfel 
săparea fundațiilor de Ia stația 
de sortare (săpare, transportul 
pămîntului rezultat) s-a exe-

așa vom putea realiza sarcini 
Ie sporite din 1971, respectiv 
planul la construcții montaj în 
volum de 9 678 mii lei. Ne 
concentrăm forțele pe obiecti
vele de bază solicitate cu pri
oritate de beneficiar — mina 
Livezeni : atelierul mecanic 
pentru care au și sosit în in
cintă mașinile — unelte și pe 
care trebuie să-l predăm Ia 
sfîrșitul trimestrului II ; gru
pul soeial-administrativ cu pre
dare parțială la finele trimes
trului II și unde echipele de 
zidari ale lui fon Guță și Cor
nel Bogdan au și intrat la fi
nisaje interioare. Vom executa 
un volum din ce în ce mai 
mare de montaje, începînd din 
trimestrul II. la instalațiile de 
extracție ale puțurilor și la in
stalațiile stației de sortare, în 
vederea asigurării predării lor 
în anul viitor.

dere a organizării 
în flux a producției

(i) a
Aspect dintr un abataj frontal din stratul 15, blocul V, 

Paroșeni, unde tăierea se execută mecanic.
In Valea Jiului, varietatea 

mare a grosimii și înc inării 
striatelor de cărbune a condus
la folosirea unei întregi game 
de metode de exploatare și va
riante ale acestora. Ponderea 
metodelor ■ de exploatare care 
să permită concentrarea pro
ducției în unități mari este 
relativ redusă. Acum un an
și ceva numai cca. 40 la sută 
din producția extrasă din aba
taje a 
abataje 
pondere

fost realizată din 
cu front lung, 
care se situează

cu mult sub nivelul majorită
ții bazinelor carbonifere din
țară și străinătate. Această si
tuație se dato-rește, în cea mai * 
mare măsură, faptului că peste
75 Ia sută din rezervele de căr

Dialog despre 
experiență

cutat în proporție de 80 la su
tă cu excavatorul și tot Ia fel 
s-au săpat fundațiile Ia maga
zia de materiale. De asemenea 
am introdus la lucrările de be
toane mecanisme și dispozitive 
mecanice (trolii, boburi etc.) 
pentru ridicat betonul.

La aceste preocupări s-a a- 
dăugat folosirea cît mai bună 
a timpului de muncă maxim 
disponibil ; în ‘perioada pri
elnică a anului am extins lu
ciul pe 2 și chiar 3 schimburi. 
Iar în organizarea producției 
și a muncii, în rezolvarea so
luțiilor de execuție a lucrări
lor de construcție-montaj a ac
ționat, unitară și întotdeunu pe 
fază, gîndirea tehnică a noas
tră a tuturor ceea ce a dat cîș- 
tig de cauză celei mai inventi
ve idei colective, celei mai ra
ționale și economicoase soluții 
de execuție. Un exemplu pen
tru argumentare: la stația de 
sortare și însilozare, proiectul 
de execuție prevede căptușirea 
cu tablă a suprafețelor interioa
re ale silozurilor dar cu execu
ția de cofraje și după turnarea 
betonului. Din căutările și fră
mântările colective ale cadrelor 
tehnice din conducerea lotului 
de a se simplifica lucrările, 
scurta durata și costul lucrării 
respective, s-a născut ideea de 
a se face căptușeala din tablă 
de 6 mm înainte de turnarea 
betonului substituind astfel ro
lul cofrajului și înlăturîndu-1 
din execuție. Rezultatul aplicării 
acestei idei : s-a economisit ma
noperă de sudură și de execu
ție a cofrajului, s-a economisit 
material lemnos, iar suma e- 
conomiilor bănești realizate 
totalizează 50.000 lei.

— Proiecte pentru ridicarea 
și mai mult a ștachetei calita
tive a muncii în anul 1971 ?

— Acesta este de altfel o- 
biectivu] nostru primordial în 
acest prim an al noului cinci
nal pe care l-am început: de 
a lucra mai bine organizat, mai 
eficient, de a ne ridica munca 
la un nivel superior de orga
nizare și desfășurare. Numai

Pentru a facilita respectarea 
termenelor de execute și de 
predare, a asigura calitatea lu
crărilor, un ritm de lucru înalt 
și — o productivitate ridicată, 
am trecut în acest an la ex
tinderea pe scară mai largă a 
muncii în acord global Ia for- 
maț'ile de lucru din cadrul lo
tului. Dacă în anul trecut am 
făcut un început anemic în 
această direcție, apoi în pre
zent am extins munca în acord 
global Ia o serie de echipe de 
bază ca cea de dulgheri a lui 
Ion Traistă, de fierar-betoniști 
a Iui Gh. Vasile. de betoniști 
a lui Gh. Nicodim, toate lu- 
crînd la stația de sortare, ca 
și Ia echipa de lăcătuși-mon- 
tori a lui Miron Nicolaescu de 
la instalația de extracție a pu
țului auxiliar Livezeni.

bune sînt cuprinse în stratele 
groase nr. 3 și nr. 5, ambele 
avînd în general înclinări medii 
sau mari, iar primul prezintă 
o formă lenticulară deosebit de 
pronunțată.

Cunoscîndu-se aceste aspecte, 
preocupările din ultimii ani au 
fost canalizate în două direcții 
principale și anume :

0 mecanizarea operațiilor de 
tăiere și încărcare în stratele 
subțiri, după modele cunoscute 
în stratele 5 și 3, pe măsura 
furnizării soluțiilor de cercetare 
și practică;

<$■ mecanizarea complexă a 
operațiilor din abataje în unele 
porțiuni de zăcămînt cu dezvol
tare uniformă.

Nivelul de organizare a mun
cii în abataj fiind, în bună mă
sură, în concordanță cu stadiul 
de perfecționare tehnică, pu
tem distinge și în abatajele cu 
front lung din Valea Jiului 
forme diferențiate de organi
zare.

Utilajul mecanic modern al 
abatajelor cu front lung a creat 
noi posibilități, atit pentru’teh- 
nologie, cît și pentru organiza
rea muncii. Acestea se caracte
rizează, în primul rînd. printr-o 
evoluție de Ia desfășurarea in-

dependentă, succesivă a opera
țiilor, la o suprapunere în timp 
tot mai avansată, in funcție de 
gradul, de mecanizare și de 
perfecționare tehnică a utilaje
lor.

Executarea paralelă a mai 
multor operații diferite, apro
pie munca din abatajul meca
nizat de sistemn] de desfășu
rare în flux, cunoscut ea ce-a 
mai perfecționată formă de or
ganizare în unitățile producă
toare do materiale de masă. Pri
mii pași, în acest sens, s-au 
făcut prin dotarea abatajelor 
cu stîlpi hidraulici și grinzi ar
ticulate, care, prin frontul liber 
de stîlpi, au permis mutarea 
transportorului fără demontare. 
Dotarea unor abataje cu com
bine pentru tăierea de făgașe 
înguste a creat posibilitatea 
suprapunerii tăierii cu ridica
rea grinzilor și a încărcării eu 
mutarea transportorului sau 
concentrarea tuturor acestor

Avem încă destule rezerve
interne de valorificat pentru 
a amplifica ascensiunea rod
niciei muncii l.a durarea
obiectivelor industriale 
suprafață menite 
chidă perspective 
dezvoltare tinerei 
miniere de la Livezeni. Colec

de 
des-

de
să 
largi 
exploatări

tivul lotului nostru este ferm
hotărît să ridice cu un grad 
mai sus „temperatura" de or
ganizare a producției și mun
cii, să pună în valoare expe
riența din anii treeuți privind 
mobilizarea potențialului teh
nic și uman al șantierului ast
fel îneît să întîmpinăm glorio
sul semicentenar al Partidului
Comunist Român cu fapte din 
cele mai alese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 
1971. Nu vom precupeți nici 
un efort pentru a da viață cu 
cinste angajamentelor ce ni 
le-am asumat în chemarea la
întrecere socialistă pe care co
lectivul nostru a adresat-o tu
turor loturilor de eonstrueții- 
montaj din Valea Jiului ale 
șantierului T.C.M.M. și — în 
care ne-am fixat ca obiective : 
realizarea planului anual pină 
la data de 20 decembrie 1971. 
extinderea muncii în acord 
global la 40 la sută din totalul 
lucrării, obținerea de economii 
la prețul de cost în valoare 
de 50.000 lei, iar pină la 8 Mai 
să realizăm 80 la sută din pla
nul de producție pe semestrul I, 
să predăm 5 obiective din care 
2 eu termenul scadent la sfîrși
tul trimestrului II iar 3 în tri
mestrul III și să realizăm be
neficii peste plan de 30 000 Iei.

I. BALAN

Visco/a" Lupeni. Serba a 3 a răsucit. Răsucitoarea Ghioian Maria la mașina de rasu- 
” Foto : N. GHENAcit
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$ găsirea de noi soluții de 
înlocuire a metodelor de ex
ploatare de mică capacitate cu 
altele îmbunătățite ;

0 mecanizarea și moderniza
rea principalelor operații din 
cadru] procesului tehnologic al 
abatajelor cu front lung.

Cele din urmă au avut ca 
obiectiv i

generalizarea dotării aba
tajelor cu front lung cu echi
pamente de susținere, constînd 
din stîlpi hidraulici individu
ali și grinzi articulate în con
solă, avînd astfel realizat fron
tul liber de stîlpi ;

• dotarea cu transportoare 
blindate de capacitate diferen
țiată, cu posibilități de mutare 
fără demontare ;

Combina 
carboniferă 

„KV — 125z"
întreprinderea poloneză de 

comerț exterior „Centrozap" 
din Katowice, comercializează 
combina carboniferă „KV-125z''t 
destinată extracției și încărcării 
cărbunelui pe bandă rulantă 
în abataje carbonifere dotate 
cu mecanisme care funcțio
nează în sistemul pluiicidic 
de organizare a muncii. Stra
turile cu înclinare mică și cu 
grosimi de la 0,8 la 2 m, cu 
un unghi de înclinare ce nu 
depășește 12°, sînt cele mai 
favorabile funcționării acestei 
combine La straturi cu înclina
re mai mare este necesară fo
losirea unui troliu de protec
ție.
Combina „KV-125z“ satisface 
cerințele moderne ale tehnicii 
securității. Partea electrică es
te executată în așa fel incit să 
nu prezinte pericol de explozie, 
ceea ce permite folosirea com
binei în mine cu cantități mari 
de gaze.

Construcția combinei permite 
demontarea în părți relativ redu
se, ceea ce ușurează aprecia
bil transportarea utilajului în 
lucrări miniere.

Insiaiafia de 
încărcare 

„UZS - 1500"
Institutul sovietic de specia

litate „NIP Igormaș" a rea
lizat instalația „UZS-1 500", 
destinată mecanizării procesu
lui de transportare a substan
țelor explozive, încărcări» gă
urilor de mină și camerelor de 
explodare în lucrări subterane. 
Instalația a fost verificată cu 
succes în condiții industriale 
in diferite regiuni miniere din 
U.R.S.S. și aplicarea ei s-a 
soldat cu un efect economic 
care, in funcție de volumul lu
crărilor de minore, ajunge Io 
20 000 ruble pe an.

In 1969, pentru originalita
te și elemente noi, instalația a 
fost distinsă cu medaliile de 
argint și bronz la Expoziția u-

Abatajul frontal din stratul 3, blocul IV Lupeni, unde ope
rația de tăiere se execută prin pmcare.

nronolo o realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S.

lată caracteristicile ei teh
nice : randamentul alimenta
torului - 3 000 kg/h ; para
metrii sondelor încărcate : dia
metrul 70-150 mm ; adîncimeo 
— pină la 50 m ; unghiul de 
îpclinare în grade fa un dia
metru de pînă la 80 mm - 
0,360 ; la un diametru de pes
te 80 mm - ( + 45) - (-90) ; 
consumul de aer comprimat- 
4,5 - 5,3 mc/min. ; distanța 
de transportare a explozivilor 
250 m ; inclusiv pe verticală 
80 m ; dimensiunile (lungimea 
X lățimea X înălțimea) 
850 X 650 X 880 mm ; greu
tatea 82 kg.

NOUĂ
A

IN
LUME

Mefode 
de săpare 

>a tunelelor
La Institutul de cercetări în 

domeniul transporturilor fero
viare din Tokio se experimen
tează săparea tunelelor cu a- 
jotorul radiațiilor pe microunde 
și a jeturilor de apă cu pre
siune ridicată.

Dîn tunul de apă, aceasta 
iese sub o piesiune de la 2 500 
la 10 000 ot. cu o viteză de 
1 000 - 1 200 m/sec., sfărimă 
și spală roca. Viteza de dis
trugere a stîncilor atinge 1 
m/sec.

Realiza rea metodei se lo
vește de dificultăți tehnice le
gate de asigurarea duratei de 
funcționare o jetului de apă 
și de necesitatea de a preve
ni înghețarea apei Io aceste 
presiuni.

Mașina funcționează după 
același principiu, ca și un cup
tor de încălzire. Sub acțiunea 
microundelor, moleculele sau 
particulele de apă se lovesc 
de rocă, cauzind o mărire a 
degajării de căldură, care 
distruge roca. O rocă, cum 
este riolitul, este distrusă atun
ci cînd este iradiată de o sur
să de 20 Itw de la o distanță 
de 6 m intr-un interval de 
timp de 5,20 non.

Deplasarea 
instaiafiei 
de foraj 

„Bq-75 VP-2"
In U.R.S.S. a fost realizată 

instalația de foraj „Bu-75 
VP-2". Toate elementele și 
mecanismele ei se montează 
pe o platformă metalică, lată, 
dotată cu o „fustă" din capran 
cauciucat. Atunci cînd o sen 
dă este gata și lucrările de 
forare trebuie începute in alt 
loc, se dă drumul la un com
presor. Jetul de aer comprimat 
irumpe sub platformă și în
treaga instalație, în greutate 
de 1451, incepe să „pluteas
că" pe această pernă de aer. 
In această stare, ea este lesne 
deplasată de un tractor Io o 
distanță de cileva sute de 
metri.

operații în cazul tăierii cu com
bina în ambele sensuri.

întreruperile înregistrate din 
cauza armării sau răpirii se 
elimină prin utilizarea susți
nerii mecanizate.

Trebuie remarcat faptul că 
ridicarea gradului de mecaniza
re a abatajului implică o creș
tere considerabilă a investiții
lor, necesare achiziției utilaje
lor. Cheltuielile suplimentare 
necesitate trebuie să fie com
pensate de creșterea nivelului 
produ vității muncii și a gra
dului de concentrare Ob' ’nerea 
unor maxime la acești indica
tori se consideră drept criteriu 
de bază, de optimizare ir* or
ganizarea științifică a muncii 
in aLataje. Lungimile de front, 
în cazul minelor din Valeu Jiu
lui, fiind în general limitate de 
factori geologici, organizarea 
judicioasă și eficace a muncii 
trebuie să se reflecte mai ales 
în creșterea vitezei de avansa
re a abatajelor.

Intre tipurile de abataje re
prezentative pentru fa/.a actu
ală a dezvoltării tehnicii în 
Valeu Jiului, menționăm pe cele 
cu front lung — cu susținere 
cu stîlpi hidraulici și grinzi ar
ticulate, tăiere cu exploziv și 
încărcare manuală, unde lungi
mea de front este cuprinsă 
intre 20 și 140 metri, cu pasul 
de avansare de 1,25 m (rar 1,6 
m). Viteza de avansare atinge 
20 — 70 ni.'lună, iar producția 
lunară 4 000 — 19 000 de tone. 
Productivitatea muncii se situ
ează între 5 și 10 t/posl.

In cadrul acestor abataje, 
operațiunile se desfășoară, cu 
mici excepții în mod succesiv, 
pornirea unei operații fiind 
condiționată de cea precedentă.

La majoritatea acestor abata
je, munca se desfășoară în mod 
programat, cu obținerea de 
unul pină te două timpuri pe 
zi.

Acest mod de organizare» cu 
o desfășurare viguros ciclică a 
operațiilor este, însă, limitativ

în privința vitezei de avansare.
In cazul grinzilor frecvent 

utilizate de 1,25 m, se obține □ 
avansare lunară de 31—33 m, 
în funcție de numărul zilelor 
lucrătoare ale lunii. Avansări 
mai mari s-au putut abține 
prin utilizarea unor grin/. de 
1,6 m, ceea ce a asigurat și o 
creștere sensibilă a productivi
tății muncii de la 8,5 — 9,0 
tone/post la peste 10 tone/post.

Creșterea capacității de pro- 
ducție, se poate obține prin 
mărirea pasului de răpire la 
dublu, ceea ce în prez.erit, da
torită dotării cu. stîlpi hid; au
lici și grinzi articulate și a unei 
calificări superioare, se poate 
realiza.

Realizarea acestui mod de 
organizare presupune creșterea 
dotării, compensată însă de spo
rirea capacității de producție, 
astfel îneît efectul concentrării 
asupra prețului de cost devine 
favorabil.

Se apreciază că se va înre
gistra o creștere a productivi
tății muncii de cea. 10 — 20 la 
sută datorită eliminării unor o- 
pevații, și creșterea continui
tății muncii Ia altele.

Astfel, se elimină la fiecare 
al doilea cîmp :

0 montarea și răpirea unui 
rînd de stîlpi ;

® confecționarea unui perete 
despărțitor ;

• prinderea frontului.
Va crește productivitatea 

muncii la răpire, prin faptul că 
se vor putea răpi două grinzi 
concomitent, iar stîlpii de lin
gă spațiul prăbușit, care sînt 
greu de răpit, se vor răpi doar 
ia fiecare al doilea cîmp.

Densitatea de armare minimă 
șî maximă rămîne constantă. 
Deschiderea maximă a abataju
lui «rește de la 3,75 m la 5 m, 
care, Insă, nu creează dificultăți 
cînd se lucrează cu grinzi de 
1,6 m.

Ing. Friedrich SILL, 
ingii er principal II 

Ing. Alexandru POSTOLACHE, 
inginer principat IIT, 

C.C.P.

Uzina de utilaj minier. In secția bobinaj, muncitorul Gh. 
Gaia pregătește începerea buh,nării unui înota de 400 Kw.

ent.ru
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(Urmare din pag -1)

mi- 
dis- 
bun

tiv de mineri pricepuți 
sectorul de deschideri al 
nei Petrila — acesta s-a 
tins repede printr-un 
spirit organizatoric și prin-
tr-o bună stăpinire a tainelor 
meseriei de miner. „Nu cre
deam că voi avea ocazia să 
execut o săpare în asemenea 
condiții : un «comprimator, 
două mașini de încărcat, un 
cărucior pentru perforare. 
Avem utilaje deosebit de bu
ne. care ne ușurează în mare 
măsură munca* — ne spu
nea, lapidar, comunistul Un-

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Z. E. STRADA TAIA nr. 

119, LONEAr In conformita
te eu punctul 77 din instruc
țiunile M.F.A. și CSPMS nr. 
1 515/1966 pentru aplicarea 
decretului nr. 285/1960 pri
vind acordarea aloc iției de 
copii, soțiile militarilor în 
termen care au drept la aju
torul prevăzut în Decretul 
nr. 258/956 nu pot primi cu
mulativ și această alocație. 
In consecință din moment ee 
soția dv. a beneficiat de a- 
jutorul de 150 lei lunar, pre
văzut de decretul nr. 258/956 
în perioada în care ați efec
tuat stagiul militar, nu vi se

poate acorda legal pe acreați 
perioadă și alocația de stat 
pe care o pretindeți.

NORBERT KHIM, PETRO
ȘANI : Corespunzător cu pre
vederile 
alineatul 
neatul 
27/1966,

Cap. II, articolul 7, 
b, și articolul 8 ali- 

a, din Legea 
privind pensiile de 

asigurări sociale de stat 
ținînd seama de datele per
sonale comunicate redacției, 
vă aducem la cunoștință că 
la data de 31 dec. 1971 sînteți 
îndreptățit a cere să fiți pen
sionat pentru limită de vîr-

ALEXA C. CONSTANTIN, 
VULCAN : Problema in a că
rei rezolvare cereți sprijinul 
redacției, este de competența 
unității C.E.C. Petroșani, stra
da Republicii nr. 44, la care 
vă puteți 
zolvare.

ni’.

«i

la timp

închegate, 
se bucură 
muncă, a 
cînd con-

mecani- 
este u-

NOULUI
gureanu. Ceea ce nu declară, 
însă, este entuziasmul cu care 
a îmbrățișat ideea introduce
rii, pentru prima dată în ca
drul exploatării, a cărucioru
lui de perforat, tăria cu care 
a crezut în reușita noului 
procedeu, deși în primă fază, 
acesta însemna o reducere a 
ritmului de avansare. Cu mo
destia care se asociază întot
deauna meritelor reale, tre
ce sub tăcere săptămînile în 
care nu a cunoscut ce e o- 
dihna, fiind mereu prezent în 
schimbul în care se executa 
perforarea, atent veșnic la 
pulsul mașinii, căutînd ca 
aceasta să nu sufere cîtuși 
de puțin de pe urma unei 
anume stângăcii. inerente 
ceputului.

...Iar astăzi, cînd noul 
tem de perforare este 
aliat de nădejde în această 
,cursă de 100 de metri" re- 

lunar, tânărul brigadier 
o legătură impercep- 
între el și mașină a- 
cînd aceasta îi ascul- 

preia 
cu

liuvtă 
simte 
tibilă 
tunci 
tă docil comenzile și
întregul efort în lupta 
masivitatea rocii...

„Un șef de brigadă care 
gin dește meseria pe care o 
practică" — apreciază șeful 
de sector.

„E totdeauna în mijlocul 
nostru, oricînd e nevoie ne 
ajută cu un sfat util* — este 
părerea lui Filaret despre 
șeful său.

Două atitudini firești, mo
dalitate simplă de expri
mare a unei abnegații speci
fice zilelor noastre.
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DUBLU ETALON
Ja Depoul C.F.R. Petroșani, șeful acestuia 

— Ion Cătuțoiu — ne-a vorbit mult, cu 
lux de amănunte, despre majoritatea lor. 
Pentru rindurile noastre am ales, fără o pre
ferință anume, un singur echipaj. Pe acela 
al mecanicilor Emil Haidu și Gheorghe Gri
gore. Sînt doi dintre meseriașii cei mai pri- 
ccpuțî, modești și conștiincioși în serviciu. 
Locomotiva lor cu aburi, ce poartă numărul 
230 117, este declarată de mult timp mașină 
etaleiL. întotdeauna ea strălucește de cură
țenie, este permanent în stare de funcțio
nare — gata de a pleca în cursă — fără 
riscul vreunor deranjamente. In atari condi
ții, vagoanele de călători sînt întotdeauna 
remorcate Ia timp și ajung fără întîrzîere 
Ia destinație, realizînd și importante econo
mii de combust ibiL Pe bună dreptate re
marca tovarășul Cătuțoiu că nu doar ma
șina celor doi este etalon ; ei înșiși — me
canicii — sînt etalon în serviciu și în afara 
sa Preocupați permanent de propria pregă-

tire, dar și de pregătirea fochiștilor cu care 
alcătuiesc cupluri puternice, bine 
Emil Haidu și Gheorghe Grigore 
de stima și prețuirea colegilor de 
șefilor lor. In cei peste 10 ani de 
duc mașina cu aburi pe magistralele de fier 
ale țării, ei au adunat la bord sute de mii 
de kilometri, fiind părtași anonimi la multe 
bucurii ale acelora pe care i-au dus 
Ia treburile lor.

Munca ceferistului în general, a 
cului de locomotivă în special, nu 
șoară. Ea presupune din partea acelora care 
au îmbrățișat-o pricepere și agilitate, calm 
și hotărîre, siguranță și curaj, presupune în 
primul rînd un regim de viață ordonat, 
ceste calități sînt 
comunistului Emil 
Gheorghe Grigore, 
pe „230117" Din

prezențe permanente 
Haidu, ale colegului 
ale celor doi fochiști 

înfrățirea omului eu ma
șina a rezultat un dublu etalon demn de 
toată lauda, care este apreciat cum se cu- 
vin.e- in rindul ceferiștilor de la Depoul 
Petroșani.

MARIN 
Problema 
șui dv. a 
sește 
Comitetului 
Consiliului popular al 
nicipiului ~ 
putem informa că au 
date indicații organelor 
cale ale orașului Petrila, să 
studieze posibilitatea adap
tării în acel scop a unei clă
diri existente.

VIȘAN, PETRILA: 
înființării in ora- 
unei crcșe, se pă- 

deja în atenția 
al 

mu- 
Vă 

fost 
!o-

în 
executiv

Petroșani.

10.00 — 11.30 Emisiuni-lecții 
pentru lucrătorii din a- 
gr ii iii: ă : Soia și Fa
solea.

18.00 Deschiderea emisiunii 
Ex-Terra ’71. Emisiu- 
ne-concurs de construc
ții tehnice pentru copii

intitulată 
Cafe-bar"

ANONIM, CARE SEMNEA
ZĂ „BATRÎNUL DIN PE
TRILA" : Nota critică adre
sată redacției și 
„Convorbire la
este plină de agramatisme și 
platitudini. Numai buna in
tenție, nu compensează lipsa 
celor mai elementare cerin
țe publicistice.

UN GRUP DE LOCATARI, 
BLOCUL NR. 47 STRADA 
VIITORULUI, PETROȘANI: 
Mai înainte de toate e nece
sar să vă adresați comitetu
lui asociației de locatari de 
care aparțineți și numai în 
cazul unei nereușite să cereți 
în continuare concursul, or
ganelor competente.

publicitate
PIERDUT carnet de cali

ficare seria 2 684, eliberat la 
24 aprilie 1969, pe numele 
Scurtu Alexe.

18.30

18.35

19.10

19.20

19.30

20.00

20.30

22.05

22.25

22.35

Cincinalul 1906-1970 în 
cifre și imagini.

Cadran international.

Tragerea Concursului 
Pronoexpres.

1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

Telejurnalul de seară.

România ’71. Azi, jude - 
tul Gorj.

Tele-cinemateca : „în
geri cu fețe murdare" 
cu James Cagney, Ann 
Sheridan, Pat O' Brien, 
H/mphrey Bogart.

Gala marilor interpreti 
români : Nicolae Secă- 
reanu.

Telejurnalul de noapte.

Săptămîna sportivă pre- 
olimpică — prin satelit, 
de la Sapporo — Japo
nia.

23.00 închiderea emisiunii.
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includăsă
și de servi-

prinzătoare, care 
și navele tehnice 
tute maritime, trebuie amin
tit că Șantierul naval din 
Oltenița execută drăgi ma
ritime autopropulsate cu cu
pe de 400 mc/oră, remorche
re salvatoare și spărgătoare 
de gheață de 2 200 CP, Șan
tierul naval din Brăila con
struiește curent remorchere 
portuare de 1200 CP, Șan
tierul naval din Turnu Se
verin șalande autopropulsa 
te de 500 mc,
Perspective'e industriei noas

tre navale sînt' mai 'mitll’ofe’- 
<>t impunătoare. Astfel, Șan
tierul naval din Galați va 
continua construcția navelor 
de 4 500—15 000 tdw pentru 
nevoi interne, ca și pentru 
export, dar concomitent va 
include în fabricație tipuri 
noi de nave, cum sînt cargo
urile pentru mărfuri genera
le, de 7 500 tdw, cargourile 
de 3 680 tdw, carbonierete de 
15 000 tdw, cargourile uni
versale de 15 000 tdw și alte
le.

Lucrările de investiții ce 
se realizează la Șantierul na
val din Brăila, permit ca in 
următoarea perioadă șanti
erul să treacă la execuția na
velor maritime de 4 500 tdw,

iar Șantierul naval din Olte
nița să producă tipuri îmbu
nătățite de motonave fluvi
ale și de navigație mixtă (flu- 
vială-maritimă) de 5 080 to
ne, cargouri de mărfuri ge
nerale de 2 000—2 500 tdw. 
Un număr important de na
ve fluviale de transport și 
tehnice sînt prevăzute a se 
executa de către Șantierul 
naval din Giurgiu.

Șantierul naval din Turnu 
Severin va construi în con
tinuare nave specifice profi
lului său, respectiv cargouri 
de mărfuri generale de 
2 000—2 500 tone, șlepuri pen
tru navigația prin împinge
re.

Dar marele salt va fi înre
gistrat de Șantierul naval 
din Constanța. Astfel, se vor 
crea condiții ca la Constanța 
să se construiască într-o 
primă etapă, nave de 
50—60 000 tdw, iar apoi vase 
gigant cu deplasamente de 
150 000 tdw.

Programul de perspectivă 
pentru aceste șantiere pentru 
anii 1971—1975 prevede spo
ruri însemnate în producția 
navală. Așa de exemplu, to
najul deadweight ce urmea
ză a se realiza în anul 1975 
va fi de peste 3 ori mai ma
re, în comparație cn cel din 
anul 1970.
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HOTEL
„INTERCONTINENTAL"

Hotelul „Intercontinental "din Capitală se 
află în preajma intrării sale în funcțiune. 
Clădirea, a cărei construcție a durat doi ani, 
a început a fi preluată treptat de beneficiar, 
urmind ca la începutul lunii viitoare să pri
mească primii oaspeți. După cum se știe, edi
ficiul — proprietate românească — a fost 
realizat prin cooperare de către O.N.T. și 
Intercontinental Hotel Corporation și face 
parte din rețeaua mondială de hoteluri „In
tercontinental". Clădirea din Piața Bălcescu 
este considerată una din cele mai inalte 
construcții de pe continent din beton armat 
monolit, cu armătură elastică și constituie 
o creație originală românească ce se adaugă 
Ia patrimoniul arhitecturii mondiale. Ingine
rul șef al acestei construcții, Eugen Al. Ni- 
țescu, adaugă și alte elemente care ilustrează 
amploarea celei mai moderne clădiri hoteli
ere românești : 90 m înălțime, peste 1 000 de 
încăperi, 414 camere de locuit, 880 de locuri 
pentru cazare. O curiozitate a acestei clădiri 
o constituie faptul că nu are scări de acces 
pentru public între etaje, circulația efectu- 
îndu-se numai prin intermediul unor lifturi 
automate de mare viteză. O singură scară 
monumentală conduce de Ia parter spre 
etajul I ,care găzduiește banchete, conferințe 
de presă, reuniuni, simpozioane, congrese și 
proiecții cinematografice, dotate cu cabine 
pentru regie de sunet, traducere simultană, 
instalații de televiziune la nivelul cel mai 
înalt al tehnicii. La etajul 22, pasagerii ho
telului au la dispoziție o terasă pentru pla
jă, saune și un bazin de înot acoperit. Un 
etaj mai jos se află restaurantul cu specific

românesc, un bar cu perspectivă panoramică 
asupra orașului și o sală de banchete. La 
etajul 19 se află apartamente rezervate unor 
personalități. Următoarele nivele, pînă la 
etajul 4, sint destinate apartamentelor co
mune. Subsolul, parterul și primele trei 
etaje cuprind încăperi de utilitate publică : 
birouri pentru agenții comerciale, magazine 
de lux, bar-cofetărie cu terasă, restaurantul 
„Madrigal", bar de așteptare, braserie, restau
rant cu autoservire, săli de recepție și aș
teptare, saloane de frizerie, coafură, pedi
chiură și cosmetică, sală de gimnastică, flo
rărie, spălătorie mecanică și curățătorie chi
mică etc.

Iată cîteva detalii care exprimă gradul 
înalt de confort al noului hotel : aer condi
ționat în toate încăperile, balcoane spațioa
se la toate camerele, finisaje, feronerii, in
stalații sanitare echipamente diverse, mobi
lier, covoare, tapete, draperii ; în fiecare ca
meră se află instalații de telefon, televiziu
ne și de muzică pe 4 canale. O instalație 
electronică specială, conectată la rețeaua 
„PANAMAC", permite călătorilor să-și rezerve 
în cîteva minute, din orice parte a lumii, 
locuri la hotelul din București. Sectorul cu
linar posedă instalații care permit industria
lizarea produselor gastronomice, precum și 
un minuțios control calitativ.

Construcția hotelului și dotările sale au 
primit aprecieri favorabile din partea unor 
oameni de afaceri străini, care și-au manifes
tat dorința de a realiza alte asemenea clă
diri în colaborare cu specialiștii români.

Gheorghe BRATESCU

*
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SPORT . SPORT • SPORT
MONTEVIDEO 9 (Ager- 

pres). — La Montevideo, în 
prezența a peste 15 000 de 
spectatori, s-a disputat întîl- 
nirea internațională amicală 
de fotbal dintre reprezenta
tivele Uruguayului și R. D. 
Germane. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 3—0 
(2—0) prin golurile înscrise de 
Stremple (min. 14) și Stein 
(min. 17 și 64). Au jucat ur
mătoarele formații : R. D. 
Germană : Croy, Kurbjuweit, 
Irmscher, Sammer, Ganzera, 
Stein, Stremple, Renzel, Ducke, 
Kreishe, Vogel; Uruguay : 
Walter Corbo, Vazquez, San
doval, Matosas, Montero, 
Castillo, Aparicio, Lattuada, 
Maneiro, Mantegazza, Romeo 
Corbo.

Campionatul municipal de volei 
al liceelor

(Urmare din pag. 1) 

comit abuzuri, este înșelat con
sumatorul, se încalcă regulile 
elementare de comerț, se știr
bește buna reputație a unității 
comerciale respective.

Dorința de căpătuială per
vertește mintea, alterează ca
ractere, căpătuitul încercând 
forme și mijloace de „acoperi
re" a necinstei sale, din ce în 
ce mai subtile, mai ingenioase. 
Se cheltuiește in acest scop 
multă materie cenușie *— dem
nă de o cauză mai bună: îmbu
nătățirea stilului în modul de 
a servi pe consumator — aceea 
ce ar stimula desfacerea. — Și 
gospodărirea mai economicoa
să a fondului de marfă — prin 
evitarea risipei și reducerea 
pierderilor naturale ș.a.

Ingeniozitatea și varietatea 
unor „investiții" de istețime în 
scopul căpătuirii, îmbracă for
me incredibile. Astfel, vînză- 
toarea Ana Fufezan de la ma
gazinul 130 O.C.L. Alimentara 
Petroșani, găsește, pentru banii 
sustrași „din perisabilități", 
cea mai ideală ascunzătoare 
intr-un... frigider; vînzătoarea 
A'exandrina Pătăliga de la u- 
nitatea 48 Lonea a T.A.P.L., 
după ce violează o pungă cu 
lozuri, în ideea că din plusul 
de cîștig va acoperi lipsa cre
ată în acest fel, (ceea ce nu 
s-a întâmplat) își încearcă no
rocul în noua gestiune la care 
a fost transferată (în' loc de a 
i se desface contractul de mun
că !), substituind țigări de preț 
superior cu altele de preț infe
rior ; gestionara magazinului de 
mobilă nr. 83 din Lupeni apar- 
ținînd de O.C.L. produse indus
triale. Ileana Szabo, speculînd 
unele diferențe de prețuri și 
primirea lor cu întârziere, vinde 
mobilă cu suprapreț, cu păgu
bi rea a zeci de persoane.

Dar cite alte metode „istețe" 
nu sint folosite, începmd de la 
simpla coțcărie cu ambalarea 
mărfii puține în hîrtie multă 
și terminînd, să zicem, cu in
jectarea apei în mezeluri sau 
scoaterea băuturii din sticlă, 
cu... seringa !

Intr-adevăr, cîți raționaliza
tei sau inovatori n-ar da Co
merțul, dacă astfel de „investi
ții” de materie cenușie ar sluji 
nu unor interese meschine și 
egoiste ci intereselor nobile ale

colectivității I Să încercăm, în
să, o explicație a aefestei stări 
de lucruri dăunătoare, văzută 
prin optica omului de lege.

★
Căpătuiala, înainte de a fi o 

formă de . parazitism social, cu 
grave implicații economice și 
juridice, este un nărav cronic 
și răspîndit. Sursele acestui 
nărav nu trebuie însă limitate 
la persoana căpătuitului, la 
conștiința sa retrogradă. Ele 
trebuie căutate, mai întîi, in 
mediul în care activează aceas
tă conștiință,. îp relațiile în 
care intră subiectul ei. Trebuie 
căutate în carențele activității 
de ' recrutare și promovare a 
cadrelor gestionare, în starea

morale, asupra frânelor conștiin
ței împotriva lăcomiei celor 
ce „umblînd cu mierea, se ling 
po degete".

Să revenim însă la primul 
aspect al problemei, la ceea 
ce considerăm a fi una din 
principalele surse ale feno
menului de căpătuială : recru
tarea necorespunzătoare a ca
drelor cu funcții de gestiune 
din comerț.

★
Există, din păcate, o preju

decată — transpusă și în prac
tica recrutării cadrelor — că 
oricine poate ff lucrător în co
merț. Or. așa cum sublinia, 
recent. tovarășul Nicolae 
Qeaușescu la consfătuirea con-

voile maselor. Or, din datele 
practicii de urmărire penală și 
a celei de supraveghere, a re
zultat, an de an, că nici măcar 
cerința legală elementară — 
lipsa antecedentelor penale — 
n-a fost respectată cu ocazia 
angajării unor cadre. Se poate 
spune — ținînd seama și de 
frecvența ridicată a delictelor 
prin care se realizează căpătu
iala — că activitatea de recru
tare a cadrelor din comerț în
seamnă, de fapt, nu selecție ei 
angajare propriu zisă, cu prețul 
unor concesii ilegale (privind 
pregătirea, stagiul, anteceden
tele etc). Nevoie de a umple 
un gol rămas — în multe ca
zuri, ca urmare a unor condam-

CĂPĂTUIALA IN COMERȚ
nesatisfăcătoare a legalității 
din unitatea respectivă, în tole
ranța unor conducători față de 
abateri, în lipsurile activității 
de educare a acestor cadre.

Nu vom analiza însă in arti
colul de față —• toate aceste 
aspecte care fac din sursele 
căpătuielii o problemă comple
xă : de cadre, juridică, eco
nomică și etică.

Ne vom opri numai asupra 
primului aspect. Reamintim, 
totuși — din rațiuni privind o 
mai lesnicioasă înțelegere ,a 
problemei de ansarrtblu — că 
orice încălcare de lege (ca în 
cazul Ileana Szabo), mice to
leranță față de aceste încălcări 
(ca în cazul Alexandrina Pătă
liga), constituie stimuli activi 
în formarea motivațiilor nega
tive — a dorinței de căpătuia
lă — în vehicularea actului de 
căpătuială și. totodată, elemen
te de „acoperire" a acestuia, 
ceea ce naște, în mintea delic
ventului, speranța că necinstea 
lui nu va fi descoperită. Ilega
litatea, toleranța și indiferența 
celor din jur, sînt aliații și 
complicii cei mai fideli ai că
pătuitului. După cum. o slabă 
activitate, de educare influen
țează negativ asupra inhibițiilor

sacra tă activității de comerț 
exterior, „avem nevoie de oa
meni care... să știe să facă 
comerț, negustorie — acesta 
trebuie să fie principalul cri
teriu... Trebuie să formăm și să 
creștem oameni corespunzători, 
cu simțul răspunderii față de 
patrie, față de partid, față de 
construcția socialistă".

Grija față de selecționarea 
cadrelor cu funcții de gestiune 
se desprinde și din ultima lege 
(22/70) cu privire la angajarea 
gestionarilor.

Intr-adevăr, lucrătorul din 
comerț nu este, în condițiile 
societății de azi, un simplu 
mijlocitor între producție și 
consum. El este mult mai mult: 
este gospodar al avuției ob
ștești, investit de colectivitate 
cu un mandat de mare încrede
re și răspundere, mînuind ade
seori valori de sute de mii și 
chiar de milioane de lei. Este 
firesc, deci, ca activitatea de 
recrutare selecționată a unor 
astfel de cadre, să se facă cu 
multă grijă și simț de răspun
dere pentru a evita impostura, 
incorectitudinea și ușurința — 
strecurate prin contrabandă — 
în acest important sector eco
nomic, legat nemijlocit de ne-

nări — este aproape singurul 
criteriu de recrutare (evit, in
tenționat, termenul de „selec
ționare" !). Dar, fără o perspec
tivă mai largă a recrutării ca
drelor, fără respectarea crite
riilor legale de selecționare, 
fără o rezervă de cadre din 
timp creată și, pe deasupra 
cu lipsa de competență a unor 
servicii de personal — birocra
tizate și tributare metodelor de 
lucru empirice — compoziția 
cadrelor nu putea fi alta deeit 
cea cu care sîntem confruntați 
azi (cu toate îmbunătățirile, re
petăm! cîștigate pe seama ele
mentelor școlarizate). Prin ce 
se caracterizează, la rindul ei, 
această compoziție ?

Există, după părerea mea, 
mai multe categorii de comer- 
cianți... necomercianți. O pri
mă categorie este a celor veniți 
în comerț ea să... plece. Rămîn 
pînă își fac... suma. Ii recu
noști după desele schimbări de 
profesie, pe care o confundă 
cu... expedientul. Există o altă 
categorie, a celor ce ■ parvin în 
comerț — prin promovări pri
pite sau „de nevoie" — din rîn- 
durile unor lucrători necalificați 
(barmane, din femei de servi
ciu, vînzători sau ospătari din

manipulanțî sau distribuitori, 
etc.), cu o sumară calificare la 
locul de muncă. Mai există, 
apoi, categoria celor reveniți 
în comerț — după ce au... nau
fragiat în apele lui, datorită ne
cinstei sau ușurinței lor — și 
după ce au primit „binecuvân
tarea" reabilitării judecătorești. 
(„Sortimentele" de soiul celor 
de mai sus, ar putea fi lăr
gite. Ne-am mărginit doar, la 
cele ce nj se par mai carac
teristice).

Ceea ce unește insă toate a- 
ceste categorii, este lipsa unei 
conștiințe profesionale aptă să-i 
asimileze profesiei comerciale 
— cu valorile ei culturale (ca 
pregătire) și cu exigențele ei 
etice (ca atitudine și comporta
re), în așa fel incit activitatea 
de comerț a fiecăruia să devină 
profesia sa, profesia, cariera sa 
și cariera propriului său des
tin. Fără această asimilare și 
integrare profesională, nici o 
cerință etică și legală nu poa
te fi respectată. Obiectivele ac
tivității educative ar trebui 
concentrate în această direcție, 
spre această finalitate (care, 
fără a fi specifică comerțului, 
este însă cea mai stringentă ne
cesitate a lui). Or, tocmai ast
fel de calități lipsese acestor 
neasimilați. Purtători ai unei 
mentalități pronunțat individu
aliste, cu rudimente de cultură 
ce nu depășesc nivelul a 4—6 
clase elementare, cu un apetit 
de căpătuială pe care lipsa 
unor inhibiții morale nu reu
șește să-1 frâneze, acest soi de 
comercianți... necomercianți — 
căci n-au nimic comun cu co
merțul — constituie o plagă a 
acestuia și în același timp, cli
entela cea mai obișnuită a săli
lor de judecată.

★
Prevenirea căpătuielii trebu

ie să înceapă încă de la recru
tarea cadrelor. Numai o selec
ție exigentă și eliminarea trep
tată a unor categorii de lu
crători — de soiul celor la care 
ne-am referit mai sus — poa
te însemna un remediu salutar. 
Acțiunea nu va fi însă comple
tă fără crearea unei rezerve 
de cadre. Există atîția absol
venți de școli medii — neînca
drați în cîmpul muncii. Tre
buie găsite forme și căi de a- 
tragere a acestora în sectorul 
comerț.

© In runda a 6-a a tur
neului internațional masculin 
de șah de la Malaga, maes
trul român Victor Ciociltea 
(cu piesele albe) l-a învins în 
40 de mutări pe portughezul 
Joaquin Durao. Pomar a cîș- 
tigat la Palacios. A fost con
semnată remiza în partidele 
Lubojevici — Medina, Bis- 
guier — Rogoff și Quinteros 
— Timman. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

In cadrul turneului in
ternațional de fotbal de la 
Buenos Aires, echipa argen
tin iană San Lorenzo Alma- 
gro a învins cu scorul de 
3—1 (1—0) formația ceho
slovacă Inter Bratislava. Go
lurile au fost marcate de 
Fischer (min. 22), Cocco (min. 
65), Cerro (min. 66) și res
pectiv Szikora (min. 74).

In clasamentul turneului 
conduce formația Penarol 
Montevideo cu 8 puncte, ur
mată de San Lorenzo, Nacio- 
nal — 6 puncte, Velez Sar- 
field, Cruzeiro — 5 puncte, 
Inter Bratislava — 0 puncte.

Șahistul nr. 1
De curînd, în cadrul asocia

ției sportive „Viscoza* Lupeni 
a luat sfîrșit campionatul pe 
asociație, Ia ramura șah. S-au 
întrecut 40 de tineri și vîrst- 
nici. Această competiție, înce
pută în luna decembrie 1970 și 
încheiată la finele lunii ianua
rie a.c., a antrenat iubitori ai 
acestei discipline din aproape

După ce ani de-a rindul, e- 
chipa Liceului Vulcan și-a 
menținut supremația intre e- 
chipele similare din Valea Ji
ului, fiind prezentă de mai 
multe ori la fazele județene, 
iată că acum o nouă candidată 
emite pretenții serioase la ocu
parea primului loc și înlătura
rea unei tradiții ce se crease 
in acest sport în municipiul 
nostru. Este vorba de echipa 
feminină a Liceului Petrila, 
antrenată de profesoara lulia- 
na Pop, care s-a prezentat la 
startul acestei competiții cu o 
foarte bună pregătire fizică și 
tehnică.

Eliberată de obsesia că în 
sport cîștigătorul nu este etern, 
tinerele voleibaliste lonence se 
dezlănțuie chiar din primul tur. 
nelăsînd nici o speranță par
tenerelor de întrecere — Jice- 
encele din Vulcan — adjude- 
cindu-și în final o binemeritată 
victorie cu scorul de 2-0 (6-10).

In turul doi al competiției, 
disputat sâmbătă, 6 februarie, 
in sala de sport a I.M.P. — am
bele echipe s-au prezentat la 
fileu cu hotărirea fermă de a 
lupta pină la ultima picătură 
de energie pentru cucerirea vic
toriei. Am asistat la o luptă 
dîrză, la răsturnări spectacu
loase de scor, la un moment 
dat ambele echipe avînd șanse 
egale la eîștigarea jocului. Și 
dacă „Fortuna" a zîmbit în

final tot lonencelor — cu 2-1 — 
s-a intîmplat în primul rînd 
datorită faptului că in setul 
decisiv ele s-au concentrat mai 
mult, au luptat pentru fiecare 
minge, dar și-a spus cuvîntul 
și deosebirea de valoare și de 
pregătire dintre cele două for
mații, echipa din Vulcan tră
ind poate prea mult din amin
tiri.

Acum, după consumarea tu
rului al II-lea, echipa Liceului 
Petrila conduce cu două vic
torii. Aceasta nu exclude însă 
din lupta pentru primul loc 
echipa Liceului Vulcan, care 
poate egala situația în tururile 
III și IV, făcind astfel posibilă 
disputarea unui meci de baraj 
(dacă se egalează și la seturi). 
Noi le urăm succes ambelor e- 
chipe.

Ce fac însă celelalte licee din 
Valea Jiului care nu au parti
cipat la această etapă ? Acolo 
fetele nu pratică acest sport ? 
Sau poate vina o poartă altci
neva ? Așa se pare. Adică cine, 
concret ? Păi, profesorii <Ie 
sport.

Iată lotul echipei din Petrila : 
Elena Manea, Elena Dobică, 
Ileana Bucur, Angela Lupșa, 
Maria Rădulescu, Maria Both, 
Aurica Boteanu, Ana Paraschiv, 
Emilia Crișan, Vilea Bouleanu.

Vasile ZARCULEA 
I. M. P.

Dinamo — în serie !
RIO DE JANEIRO 9 (Ager- 

pres). — Echipa de fotbal 
Dinamo București a susținut 
cel dc-al șaselea meci al tur
neului său în America de 
Sud, întilnind la Campinas 
formația Guarani (Brazilia) 
pe care a întrecut-o cu scorul 
de 1—0 (1—0), prin golul în

scris in minutul 42 de Du- 
mitrache. In această partidă, 
Dinamo a aliniat următoa
rea formație : Constantinescu, 
Cheran, Stoenescu (Deleanu), 
Mvstețea, Ștefan, Radu Nun- 
weiiler, Dinu, Sălceanu, Doru 
Popescu (Both), Dumitrache, 
Lucescu.

al A. S. „Viscoza“ Lupeni
toate secțiile existente în F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni și de profesii 
diferite (muncitori, tehnicieni, 
ingineri).

După dispute dîrze, Aurel 
Moldovan a reușit să obțină 25 
de puncte din 26 posibile, de
venind astfel campion al Aso
ciației "sportive „Viscoza" Lu
peni pe 1971. El a fost urmat 
în clasament de Ion Vaida, cu

21 puncte și de Nicolae Bădău, 
cu 18 puncte.

La buna organizare și desfă
șurare a întrecerilor, un pre
țios sprijin l-a acordat Pavel 
Adalbert care, de mai mulți 
ani, desfășoară o activitate rod
nică in cadrul consiliului aso
ciației sportive ..Viscoza" Lu
peni.

Staicu BALOI
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DECLARAȚIA
Agenției române de presă
în legătură cu agravarea 

situației din Indochina
Agenția română de presă 

este împuternicită să declare:
Intervenția militară ămerica- 

no-saigoneză în Laos a pro
vocat o profundă îngrijorare 
și cea mai categorică dezapro
bare din partea opiniei publice 
din România, a întregului po
por român.

Recenta escaladare a războ
iului în peninsula indochine- 
ză reprezintă o nouă manifes
tare a politicii imperialiste de 
agresiune și înrobire a popoa
relor, o încălcare flagrantă a 
acordurilor de la Geneva, a 
suveranității, independenței și 
neutralității Laosului. După 
acțiunile agresive întreprinse 
nu demult împotriva poporului 
cambodgian, intervenția mili
tară în Laos duce la agrava
rea situației din această parte 
a lumii, creează noi pericole 
pentru cauza păcii.

Sfidînd cererile legitime ale 
popoarelor, ale opiniei publi
ce mondiale, călcînd propriile 
declarații despre reglementa
rea pe cale politică a conflic
tului din Indochina și extin-

zînd războiul, Statele Unite ale 
Americii și aliații lor își asumă 
o grea răspundere în fața în
tregii omeniri.

Interesele păcii și securită
ții internaționale cer nu inten
sificarea operațiunilor militare 
ci curmarea acestora, oprirea 
vărsării de singe, retragerea 
trupelor S.U.A. din Vietnam și 
din întreaga peninsulă indo- 
chineză, încetarea războiului 
împotriva popoarelor din a- 
ceastă zonă.

Reafirmîndu-și și cu acest 
prilej sprijinul și solidaritatea 
deplină cu lupta dreaptă a po
poarelor din Indochina, guver
nul și poporul român cer să 
se pună neintîrziat capăt agre
siunii americano-saigoneze în 
Laos ! Este necesar să se res
pecte libertatea, integritatea te
ritorială și independența națio
nală, dreptul sacru al acestor 
popoare de a-și hotărî singure 
soarta, fără nici un amestec 
din afară, de a-și făuri un 
viitor pașnic potrivit voinței și 
aspirațiilor lor, cauzei păcii și 
securității internaționale.

Declarația c. C 
al Frontului patriotic laoțian

XIENG KUANG 9 (Agerpres). 
După cum anunță agenția Kha- 
osan Pathet Lao, Comitetul 
Central al Frontului patriotic 
laoțian a dat publicității o de
clarație în care condamnă in
tervenția militară 
saigoneză în sudul 
Declarația precizează 
mineața zilei de 8 
aproximativ 50 de 
americano-saigoneze, 
re mai mult de zece 
forțelor de infanterie și de ar
tilerie ale S.U.A., însoțite de 
blindate și sprijinite de avia
ția americană, au lansat ata-

americano- 
Laosului. 

că, în di- 
februarie, 

batalioane 
dintre ca- 
aparținînd

curi masive 
Tchepone din 
și au comis masacre în rîndul 
populației locale.

Frontul patriotic laoțian, sub
liniază declarația, condamnă cu 
vehemență această nouă aven
tură militară și escaladarea 
gravă a războiului de agresiune. 
In același timp, Frontul patrio
tic laoțian adresează un apel 
urgent armatei populare de e- 
liberare, întregului popor, de 
a-și intensifica lupta împotriva 
forțelor inamice, în vederea în- 
frîngerii totale a acestora.

asupra regiunii 
sudul Laosului

O DIXLIRAȚIE
A PREȘEDINTELUI ALLENDE
SANTIAGO DE CHILE 9 (A- 

gerpres). — „Naționalizarea mi
nelor de cupru și a tuturor bo
gățiilor naturale ale țării con
stituie o necesitate vitală pen
tru Chile", a declarat președin
tele Allende la o consfătuire 
a oamenilor muncii care lu
crează în minele de cupru. Al-

lende a precizat că naționali
zarea va fi efectuată potrivit 
legilor chiliene.

Noi, a declarat el, vom- căuta 
să evităm măsurile represive 
împotriva companiilor străine 
dacă ele vor recunoaște drep
tul poporului chilian la cuce
rirea libertății economice, drep
tul său la viață.

de la cen-

O Ansamblul
folcloric

la Viena.

Expediția

CONFERINȚA 
DE PRESA 

DIN COSMOS
„Balada"

PREZENTE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiim
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ASTRONAUȚII AMERICANI 
RÂSPUND la întrebări

Mitchell Sharp, ministrul 
de externe al Canadei, a de
clarat în Parlament că guver
nul va da instrucțiuni repre
zentantului său în Comisia In
ternațională de control pentru 
Laos să ceară întrunirea de ur
gență a Comisiei pentru a fi 
examinată situația creată în 
sudul acestei țări.

Exprimîn'd îngrijorarea guver
nului canadian față de inter
venția saigoneză în Laos, care 
are loc cu sprijinul aerian al 
S.U.A., Mitchell Sharp a sub
liniat că țara sa, semnatară a 
acordurilor de la Geneva pri
vind Laosul, se pronunță pen, 
tru respectarea neutralității a- 
cestei țări.

Georges Pompidou, pre- 
ședințele Franței, aflat în ca
drul turneului său african în 
capitala Coastei de Fildeș, A-

Noi incidente
în Irlanda
de nord

bidjan, s-a referit cu prilejul 
unei conferințe de 
intervenția 
în Laos.

„Deplîng
Laos și le 
cru îl va

presă, la
americano-saigoneză

Laosului, începînd de la 30 ia
nuarie a. c.“.

evenimentele din 
condamn; acest lu- 
face împreună cu 

mine Franța" — a 
ședințele Pompidou.

spus pre-

cuvînt al 
Democra-

Q Purtătorul de 
delegației Republicii 
te Vietnam la Conferința cva- 
dripartită de la Paris în pro
blema vietnameză a dat publi
cității o declarație în legătură 
cu intervenția militară ameri
cano-saigoneză în Laos.

Citind informații furnizate de 
Frontul Patriotic din Laos, de
clarația subliniază că „nu nu
mai forțele saigoneze ci și cele 
ale Statelor Unite au
regiunile eliberate din

La Universitatea Stanford, 
California, au avut loc mani
festații de protest împotriva in
tervenției americano-saigoneze 
în Laos. Studenții au parcurs 
străzile cartierului universitar, 
scandînd lozinci contra noii es
caladări a războiului din In
dochina.

atacat 
sudul

• Secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale a dat publi
cității o declarație, în care chea
mă sindicatele și oamenii mun
cii din întreaga lume să pro
testeze cu hotărîre împotriva 
continuării și 
nilor agresive 
dochina, să-și 
jinul acordat
chinei în lupta lor împotriva 
amestecului străin.

extinderii acțiu- 
ale S.U.A. în In- 
intensifice spri- 

popoarelor Indo-

t-

HOUSTON 9 (Agerpres). — 
Astronauții Alan Shepard, 
Edgar Mitchell și Stuart 
Roosa, aflați în drum spre 
Terra la bordul navei spa
țiale „Apollo-14“, au răspuns 
în noaptea de luni spre marți 
la o serie de întrebări, în 
cadrul unei conferințe de 
presă transmise din cosmos 
prin intermediul centrului 
de control de la Houston.

Shepard și Mitchell — cei 
care au „lucrat" pe Lună, 
în timp ce colegul lor Roosa 
gravita în cabina ,.Kitty 
Hawk" în jurul satelitului 
Terrei — și-au exprimat 
dezamăgirea pentru faptul de 
a nu fi reușit să ajungă la 
„Craterul Cone", unul dintre 
obiectivele misiunii lor sele
nare. (După cum se știe, unii 
oameni de știință consideră 
că rocile care se află în in
teriorul acestui crater ar pu
tea furniza indicii mai pre
cise asupra originii Lunii. 
Or, astronauții nu au izbutit 
să se apropie decît la a- 
proximativ 90 de metri de 
crater. Motivul eșecului, au

declarat medicii 
trul spațial, a fost imposi
bilitatea efectuării ascensiu
nii în timpul prevăzut, din 
cauza oboselii. Urcușul a mă
rit ritmul cardiac al lui She
pard pînă la 150 de bătăi pe 
minut). Shepard și-a expri
mat totuși convingerea că

rocile culese din apropierea 
craterului sînt de mare folos 
pentru selenologi, deoarece — 
consideră Shepard — ele ar 
trebui să fie în mod normal 
de aceeași natură cu cele 
din interiorul craterului.

Chestionat asupra felului 
în care a reperat modulul 
lunar în timpul zborului său 
de așteptare în jurul Lunii, 
Stuart Roosa a declarat că 
„ Antares" a fost foarte vizi
bil, apărînd ca o pată albă,

puternic contrastantă cu an
samblul mediului selenar. De 
asemenea, el a arătat că a fo
tografiat de suficiente ori 
„craterul Descartes” (propus 
ca loc de aselenizare pentru 
misiunea ,,Apollo-16“), deși a 
avut dificultăți în manipu
larea aparaturii respective.

O întrebare a ziariștilor 
s-a referit la problema pra
fului de pe Lună. „Există 
praf, a spus Shepard, dar 
nu provoacă mari dificultăți". 
La rîndul său, Mitchell a 
precizat că singurul neajuns 
este că acest praf selenar 
aderă într-o oarecare măsură 
la costumele spațiale. Ei au 
precizat că, reveniți în mo
dul, și-au scos costumele, 
le-au curățat și apoi au pă
truns „curați" în cabina de 
comandă.

întrebați cum apreciază mi
siunea pe care au efectuat-o, 
astronauții au răspuns că, 
deși este prea devreme pen
tru un bilanț definitiv, mi
siunea poate fi totuși de pe 
acum considerată drept un 
succes deplin.

VIENA 9. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Ansamblul folcloric „Ba
lada" a susținut luni seara un 
program de cîntece și dansuri 
populare românești în sala 
Camerei de Muncă din Viena. 
Spectacolul a fost primit cu 
multă căldură de publicul pre
zent. Au fost prezenți repre
zentanți ai vieții publice din 
Austria, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Viena, 
ziariști, precum și Dionisie Bîr- 
cea, însărcinat cu afaceri a. i. 
al Republicii Socialiste Româ
nia

BELFAST 9 (Agerpres). 
Capitala nord-irlandeză a fost 
în noaptea de luni spre 
marți teatrul unor noi in
cidente între populația cato
lică și trupele britanice dis
locate în provincie. Ciocniri 
violente au izbucnit în cursul 
serii, în cartierul New Lodge 
Road, în urma rănirii mor
tale a unei fetițe de 6 ani 
— lovită din greșeală de un 
vehicul blindat al armatei 
în timp ce trecea strada. In
cidentele între populația ca
tolică și militarii britanici 
s-au soldat — după un prim 
bilanț — cu 6 răniți, între 
care doi militari, patru per
soane arestate și 12 automo
bile și camioane incendiate. 
Luptele s-au desfășurat în 
mai multe cartiere, între care 
și Ardoyne, unul 
„punctele fierbinți"
șului. Poliția a interzis 
pele din urmă circulația 
străzile unde au avut 
ciocnirile.

După cum se știe, noul 
de violențe din Belfast a 
declanșat vineri seara,
de atunci incidentele s-au 
succedat noapte de noapte.

In cercurile oficiale din 
Belfast se menționează că, în 
cazul în care noi incidente 
vor avea loc, guvernul Irlan
dei de nord este gata să in
voce legea ce acordă puteri 
speciale poliției și armatei. 
Această lege nu a mai fost 
aplicată în Ulster în ultimii 
10 ani. Ea permite arestarea 
fără mandat a tuturor per
soanelor considerate a fi un 
pericol pentru ordinea publi
că și menținerea lor în de
tențiune pe o perioadă pînă 
la un an fără judecată .

• In regiunea cambodgiană 
Snoul au avut loc marți lupte 
violente între forțele de rezis
tență populară și trupele ad
ministrației Lon Noi, sprijinite 
de efective militare saigoneze. 
Totodată, patrioții khmeri au 
lansat un puternic atac cu ra
chete asupra pozițiilor deținute 
de trupele inamice în orașul 
Kompong

de refuzul guvernului de a sa
tisface revendicările lor profe
sionale.

A șasea stație 
subpolară

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
In Antarctica, lîngă Capul 
Belousov, a început construc
ția celei de a șasea stații 
subpolare sovietice, care va 
purta numele orașului Lenin
grad. Stația va dispune de un 
pavilion pentru ot?șer’'9ții 
magnetice, o stație de ra 
dio, o centrală electrică, la
boratoare și locuințe.

Speu.

@ Vulcanul Cerro Negro, ca
re erupe de 
Nicaragua, a 
cum orașului 
apropierea sa, 
bumbac din
tivă pagube în valoare de 
milioane dolari.

în 
a- 
în 
do

o săptămînă 
provocat pînă

Leon, situat 
și plantațiilor 
regiunea respec- 
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Nou volum de memorii 
ale fostului președinte 
al Franței, 
Charles de Gaulle

(Agerpres). — 
capitole din-

dintre 
ale ora- 

în 
pe 
loc

val 
fost 
iar

• La
nat, la 9
privire la furnizarea de către 
Uniunea Sovietică a unui ajutor 
tehnic suplimentar Republicii 
Democrate Vietnam.

Moscova a fost sem- 
februarie, acordul cu

a- 
la

îmbunătățirea activității 
asociațiilor de locatari

științifică 
din Africa

(Urmare din pag. 1)

cativ. De la nivel de munici
piu s-a asigurat instruirea per
sonalului angajat al asociațiilor 
de locatari, uniformizarea evi
denței, s-a introdus un set cu 
acte normative obligatorii pen
tru fiecare asociație. A intrat, 
de asemenea, în practica noas
tră ca, în fiecare lună, biroul 
permanent să organizeze o. șe
dință de analiză cu președinții 
și împuterniciții asociațiilor de 
locatari, cu conducerile între
prinderilor prestatoare de ser
vicii — I.G.L., I.G.C., S.D.E.E. 
— vicepreședinții consiliilor 
populare și alți factori cu care 
prilej se arată toate nereguli
le în gospodărirea și adminis
trarea fondului locativ și se 
stabilesc măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea activității.

Cu toate că în această iarnă 
s-a asigurat o îmbunătățire 
simțitoare a alimentării cu 
căldură și apă caldă în toate 
localitățile municipiului cu 
toate că s-au întreprins acți
uni frumoase în unele perioade 
pentru atragerea cetățenilor la 
lucrări gospodărești și de în
frumusețare, considerăm că 
încă mai sînt multe probleme 
de soluționat pentru ca acti
vitatea asociațiilor de locatari 
să se situeze la înălțimea dezi- 
derarelor pentru care au fost 
create.

In primul rînd trebuie găsite 
noi soluții pentru lichidarea 
debitorilor. Actuala formă de 
urmărire prin titluri executorii 
deși determină plata debitelor 
restante, nu asigură încasarea 
debitelor care se creează în luna 
curentă, dacă nu se iau măsuri 
de evacuare pe cale judecăto
rească a celor răi platnici. In 
această acțiune trebuie atrase 
toate comitetele de locatari, dc 
blocuri, pentru a acționa de la 
locatar la locatar, ipentru a de
termina achitarea acestor obli
gații cetățenești elementare, nu
mai personalul angajat la aso- 
ciaț a împuternicită neputind 
asigura recuperarea restanțelor.

Existența, în prezent, a pes
te 2,9 milioane lei debitori ne 
arată că actualele mijloace de 
urmărire nu sînt suficiente. Cea 
mai necorespunzătoare situație 
o găsim Ja asociația de loca
tari „Aeroport" care are peste 
1,3 milioane lei debitori. A- 
mintim că printre cei care fi-

gurează cu debite de peste 
2 000—3 000 lei sînt și salariați 
ce dețin funcții de răspundere 
în cadrul unor întreprinderi și 
instituții, organizații de masă și 
obștești. Dintr-un respect, cre
dem, înțeles, pentru calitatea 
pe care o au, ne permitem să 
nu îi popularizăm în rîndtirile 
de față. Aceasta nu înseamnă 
însă, că, dacă vor persevera 
în tendința de a nu-și achita 
datoriile, nu vor fi popularizați 
într-un viitor foarte apropiat. 
In privința recuperării și lichi
dării debitorilor, nu va trebui 
să se manifeste nici o tole
ranță, mai ales față de cei care 
își permit să sfideze legile ță
rii, să beneficieze de servicii 
fără să le plătească, care dis
pun de posibilități materiale, dar 
profită de lipsa de exigență 
din partea celor însărcinați să 
aplice cu consecvență legea.

O altă problemă care va tre
bui soluționată în etapa care 
urmează, este, după părerea 
noastră, pe lîngă necesitatea 
îmbunătățirii calității servicii
lor prestate, găsirea soluțiilor 
ca aceste servicii să se iefti
nească. In această privință tre
buie soluționată problema ca
lității cărbunelui livrat de Cen
trala cărbunelui pentru salaria- 
ții săi, fie prin acordarea de 
bonificații, fie prin creditarea 
salariaților centralei, la prețul 
calității cărbunelui livrat. In 
acest sens vor trebui făcute 
zilnic analize de laborator. 
Pînă acum calitatea proastă a 
cărbunelui livrat a fost supor
tată, în ultima instanță, de lo
catarii care nu lucrează la Cen
trala cărbunelui. Trebuie, de 
asemenea, căutate soluții pen- 

. tru cointeresarea fochiștilor de 
la centralele termice în vede
rea reducerii consumului de 
cărbune, în condițiile asigură
rii căldurii și apei calde după 
program, deoarece se constată 
o mare risipă de cărbune care 
nu lezează cu nimic asupra re
munerației fochiștilor.

Comitetul executiv al con
siliului popular municipal va 
insista, în continuare, pentru 
soluționarea operativă a tutu
ror deficiențelor existente la 
instalațiile sanitare, la terase, 
acoperișuri. I.G.L. are sarcina 
să asigure punerea la punct 
a părților comune și predarea 
acestora asociațiilor de loca
tari pînă la 1 aprilie, să asi-

cogure funcționarea antenelor 
lective instalate pe blocuri, să 
respecte prevederile statutare 
astfel ca situațiile de lucrări 
care se execută să nu fie decon
tate decît după ce în prea
labil au fost semnate de comi
tetele asociațiilor de locatari. 
Toate unitățile prestatoare de 
servicii, trebuie să urmărească 
reducerea costului serviciilor 
prestate către populație, 
tuate prin asociațiile 
tari.

In zilele ce urmează 
loc adunările generale 
dări de seamă ale reprezentan
ților asociațiilor de locatari, în 
toate localitățile, cu care pri- 
lej se va face bilanțul activită
ții anului trecut, se va aproba 
bugetul asociației pe anul cu
rent și se vor alege organele 
de conducere pentru anul 1971. 
Comitetele executive, au obli
gația să sprijine și să asigure 
desfășurarea, conform legii, a 
acestor adunări, să rezolve toa
te problemele ce se vor ridica.

Fără contribuția efectivă a 
mobilizați 

de 
o-

BANGUI 9 (Agerpres). — Ex
pediția științifică românească, 
alcătuită din mai mulți bio
logi și naturaliști, a sosit în 
capitala Republicii Africa Cen
trală, Bangui. Membrii expe
diției au străbătut pînă în pre
zent opt țări de pe continentul 
african și își propun să adune 
o însemnată colecție de eșan
tioane biologice, specifice Afri-

de

vor

efec- 
loca-

avea 
pentru

contribuția 
tuturor cetățenilor 
de comitetele asociațiilor 
locatari, pentru realizarea 
biectivelor de ordin gospodă
resc, pentru păstrarea și con
servarea avutului obștesc, ac
tivitatea de bună gospodărire 
a fondului locativ, de creare a 
condițiilor de agrement și re- 
creere a cetățenilor din blo
curi nu se poate ridica pe o 
treaptă superioară. Comitetele 
executive au datoria să găseas
că noi căi și mijloace pentru 
atragerea maselor de cetățeni 
în această activitate, să rezol
ve operativ, prin întreprinderile 
prestatoare de servicii., toate 
problemele care se ridică, să 
stimuleze și să sprijine iniția
tivele care vin din rîndurile 
cetățenilor.

Cunoașterea doleanțelor 
selor, acordarea unui 
eficient asociațiilor de locatari 
pentru rezolvarea problemelor, 
paralel cu ridicarea conștiinței 
cetățenești, constituie sarcini 
de prim ordin ale comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare, ale aparatelor acestora, 
sarcini de care trebuie să se 
țină seama în toate acțiunile 
ce se întreprind pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor 
trai ale oamenilor muncii.

____________

ma-
sprijin

de

©■ Un neobișnuit de puter
nic cutremur s-a produs în 
primele ore ale dimineții de 
marți pe coastele Californiei, 
resimțit mai 
orașului Los 
tatea acestui 
atît de mare 
fele Institutului tehnologic din 
California au fost pui- și sim
plu scoase din uz. Se apreciază 
că seismul este cel mai pu
ternic din cîte s-au produs în 
California în ultimii 20 de ani.

■®> Guvernul brazilian a 
nunțat devalorizarea cu 1,64 
sută a monedei naționale. Do
larul american este acum cotat 
la Rio de Janeiro la 
zeiros la vînzare și 5 
la cumpărare.

5,3 cru- 
cruzeiros

PARIS 9 
Primele două 
tr-un nou volum de memo
rii ale fostului președinte al 
Franței, generalul Charles de 
Gaulle, la care acesta a lu
crat pînă în preajma morții 
sale, vor apare în cursul a- 
cestei primăveri, în editura 
„Pion", s-a anunțat la Paris.

Incendiu

tori 
din 
crul

ales de locuitorii 
Angeles. Intensi- 
cutremur a fost 
încît seismogra-

• Peste 70 000 de munci- 
din industria metalurgică 
Finlanda au întrerupt lu- 
în semn de protest față

• Greva generală 
torilor din serviciile 
și telecomunicații din Anglia 
a intrat în cea de-a 20-a zi. 
S-a apreciat că fiecare zi de 
grevă aduce societăților de poștă 
și telecomunicații britanice pre
judicii în valoare de 500 000 de 
lire.

a lucră- 
de poștă

• Ministrul afacerilor exter
ne al Belgiei, Pierre Harmel, 
va face o vizită oficială în Ma
rea Britanie în zilele de 10 și 
11 Martie, s-a anunțat la 
Foreign Office.

BRUXELLES 9 (Agerpres). 
— Un incendiu care a iz
bucnit in cursul după-amiezii 
de luni Ia Universitatea Li
beră din Bruxelles, a doua 
ca importanță in rindul celor 
patru mari universități bel
giene, a distrus complet la
boratoarele de chimie ale fa
cultății de 
succesivă a 
xigen și de 
laboratoare

sinistrul, 
va trebui 
o reacție 
neglijența
de altă natură a consti-

științe. Explozia 
tuburilor de o- 
benzen aflate în 
a extins și mai 

Ancheta ini- 
să stabilească 
chimică gre- 
sau un acci-

Londra

mult 
țiată 
dacă 
șită. 
dent
tuit cauza incendiului. Pagu
bele produse au fost eva
luate, în mod provizoriu, la 
peste 100 de
franci belgieni. Se apreciază 
că munca a doi ani de cer
cetări a fost complet irosită.

milioane deControverse în Camera 
Comunelor în legătură cu 

naționalizarea firmei 
Royce"

iectul de lege asupra naționa
lizării parțiale a firmei de a- 
utomobile și echipament aero- 
spațial „Rolls-Royce". Proiectul 
conține o singură clauză care 
autorizează statul să procedeze 
la achiziționarea unor bunuri 
ale companiei, fără a preciza 
însă felul acestora și suma pe 
care guvernul ar intenționa să 
o plătească drept compensație. 
Prevederea în cauză a dat naș
tere unor vii proteste din par
tea deputaților laburiști, care 
au acuzat guvernul că dorește 
să-i determine să semneze „un 
C.E.C. în alb".

După cum se știe, guvernul 
britanic și-a anunțat săptămînă 
trecută intenția de a naționali
za cea mai mare parte a com
paniei, cu excepția secției con
structoare de automobile. El 
a precizat, atunci, că nu își 
va asuma responsabilitatea mo
toarelor „RB-211", decît în' mă
sura în care va fi posibilă o 
renegociere a contractului în
cheiat de Rolls-Royce cu com
pania americană Lockheed.

In afara dezbaterii de urgen
ță asupra firmei „Rolls-Royce", 
care a avut loc luni în Camera 
Comunelor la cererea 
Partidului liberal, 
Thorpe, proiectul de 
vernamental va face
unor noi dezbateri joi, 11 fe
bruarie.

Aur sub bolovani

„Rolls
LONDRA 9 (Agerpres). — 

Guvernul britanic a prezentat 
luni în Camera Comunelor pro-

GUINEEA : Pod de liane P'ste fluviul Diani, în pădurea tropicală umedă. Podul este îm
pletit numai din tulpinele lianelor, este deosebit de rezistent și în același timp, cei mai 
preferat mijloc de traversare a fluviului în acest sector unde fauna este bogată în crocodili.

liderului
Jeremy 

lege gu- 
obiectul

I

II

LA ÎNCHIDEREA 
EDIȚIEI

HOUSTON 9 (Agerpres). — 
Marți, 9 februarie, la ora 
23,05 (ora Bucureștiului) a 
luat sfîrșit epopeea spațială 
a misiunii „Apollo-14“, cînd 
capsula purtîndu-i pe cei trei 
temerari astronauți, Alan 
Shepard, Edgar Mitchell și 
Stuart Roosa, a plonjat în 
apele Pacificului la sud de

EPOPEEA SPAȚIALA A MISIUNII 
APOLLO-14" A LUAT SFÎRȘIT*1

Insula Pago-Pago din arhipe
lagul Samoa.

La ora 22,35 (ora Bucureș
tiului) cabina de comandă 
„Kitty Hawk" s-a separat de 
modulul de serviciu — com
partimentul motoarelor, rezer
voarelor de oxigen și combu
stibil — începînd ultima par
te a călătoriei spațiale. Cî
teva minute mai tîrziu,

capsula a atins straturile su
perioare ale atmosferei teres
tre la altitudinea de 122 km, 
înaintind cu o viteză de 11 
km pe secundă. Comunica
țiile radio dintre cabină și 
Pămînt s-au întrerupt timp 
de cîteva minute. La 23,01 
(ora Bucureștiului) s-au des
chis parașutele de stabilizare. 
Cu trei kilometri înainte de

A

Pacificu- 
automat 
parașute 
asigurat

atinge suprafața 
un mecanism 

cele trei 
care au 

coborîre lină. Du- 
minute, capsula 
atins apele Ocea-

a 
lui, 
a deschis 
principale 
cabinei o 
pă patru 
spațială a 
nului. Cu un elicopter militar, 
cei trei astronauți au ajuns 
la bordul port-elicopterului 
„New Orleans11.
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I
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BOMBAY 9 (Agerpres). — 
Ca urmare a unui denunț 
anonim, autoritățile indiene 
au descoperit, în apropierea 
portului Bombay, ascunsă pe 
țărm, sub bolovani, o can
titate de aur evaluată la un 
milion de dolari. Poliția con
sideră că este vorba despre 
un transport ilicit de metal 
prețios recent descărcat în 
locul respectiv, pentru a in
tra în circuitul 
cu aur — una 
mele cele mai 
reia trebuie să-i 
meșii indieni.

contrabandei 
din proble- 
serioase că- 

facă față va-

Ploi torențiale 
în Argentina

BUENOS AIRES 9 (Ager
pres). — Ploi torențiale de 
proporții nemaivăzute s-au a- 
bătut asupra capitalei argen- 
tinienc — Buenos Aires.

Reconquista și Marou, ca
re au ieșit din albiile lor, 
au întrerupt traficul urban 
și au izolat mai multe car
tiere ale orașului. Au fost 
inundate tunelurile metropo
litanului, numeroase case au 
fost distruse, iar comunica
țiile au fost întrerupte. Deo
camdată nu se cunoaște nu
mărul victimelor omenești.

Inundațiile cauzate de ploi 
au afectat în mod deosebit 
nordul Argentinei, de unde 
peste 80 000 de locuitori au 
trebuit să fie evacuați în alte 
regiuni ale țării.

Guvernul ia măsuri urgen
te pentru ajutorarea sinistra- 
ților.

Avioanele parașutează 
alimente...

SYDNEY 9 (Agerpres). — 
In urma puternicelor inunda
ții înregistrate în Australia, 
15 persoane și-au pierdut 
viața. Au fost distruse mari 
suprafețe cultivate și nume
roase exploatări agricole. Mii 
de ovine și bovine s-au îne
cat. In multe regiuni inun
date continuă să plouă ne
întrerupt.

Au fost evacuate sute de 
sate și gospodării izolate. A- 
vioane parașutează alimente 
deasupra localităților izolate 
de apă.
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